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وهو  المجتمعات،  من  مجتمع  أي  تنمية  في  الفاعلة  وأداته  البناء  عماد  اإلنسان  إن 
أساس النهضة الذي تحرص الدول على االهتمام به، وحفظ حقوقه وتعزيزها وتنميتها، 
وذلك من خالل سن القوانين والتشريعات وضمان اآلليات الالزمة لتنفيذ ذلك. ولعل 
من ضمن أبرز مظاهر اإليمان بمبادئ حقوق اإلنسان  في سلطنة ُعمان إنشاء »اللجنة 

العمانية لحقوق اإلنسان« بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم )124 / 2008(. 

لقد شهد عام 2020م أحداثًا مهمًة متتالية فيما يتعلق بالوضع المحلي في السلطنة 
كان أبرزها االنتقال السلس والحكيم للسلطة في البالد بتولي حضرة صاحب الجاللة 
السلطان هيثم بن طارق المعظم، الحكم بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد -طيب 
برهاًنا على حكمة  ثراه-، والذي حظي بإشادة محلية وإقليمية وعالمية مما يعد  اهلل 

القيادة، ودليًلا على وعي الشعب ، من أجل تعزيز ورعاية حقوق اإلنسان وصونها.

كما كان صدور المرسوم السلطاني رقم )75 /2020م( بإعادة هيكلة الجهاز اإلداري 
طموحات  من  المزيد  لتحقيق  والتطوير  التغيير  نحو  الدولة  عزم  على  تأكيًدا  للدولة 
خططها  وضع  تم  والتي  2040م«،  عمان  »رؤية  وفق  الُعماني  المواطن  وتطلعات 

وبرامجها لتحقيق المزيد من خدمة اإلنسان، وتوفير  عيشه الكريم.

وجاء انضمام السلطنة في شهر ابريل من هذا العام إلى إتفاقيات األمم المتحدة 
»االتفاقية  و  والثقافية«،  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  »العهد 

الُمقدمة:
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الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري«، و»اتفاقية مناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة«، ليعزِّز دور 
السلطنة  على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي، وليؤكد حرصها على مشاركة 

المجتمع الدولي في جهوده لخدمة ورعاية حقوق اإلنسان.

على  وتداعياته  العالم  في  )كوفيد19(  كورونا  جائحة  انتشار  فإن  آخر،  جانب  من 
األفراد  معيشة  وعلى  العامة،  الحياة  على  البالغ  األثر  له  كان  قد  المحلي  النطاق 
لوعي  ونتيجًة  الحكومة،  بذلتها  التي  الكبيرة  الجهود  بفضل  ولكن  بالمجتمع، 
المجتمع في مواجهة هذه الجائحة وتأثيراتها استطاعت السلطنة، وهلل الحمد، بأن 
مما  العالمية،  الصحية  المحنة  هذه  من  واالقتصادية  البشرية  الخسائر  بأقل  تخرج 
د حقيقًة أخرى بأن صحة اإلنسان وسالمته من أولويات االهتمام والرعاية في هذا  جسَّ

الوطن العزيز.

إن هذا التقرير يقدم ومضات موجزة عن كل تلك الخطوات وغيرها التي تمت هذا 
العام، ويسلط الضوء على أوضاع حقوق اإلنسان في السلطنة من خالل البالغات 
تم  التي  واإلجراءات  وتابعتها،  رصدتها  التي  القضايا  وكذلك  اللجنة،  تلقتها  التي 
اتخاذها لحلها وتسويتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، كما يعرض 
أبرز التقارير الخارجية التي تلقتها اللجنة وقامت بالرد عليها، إضافة الى مشاركاتها 

الداخلية والخارجية في كافة التزاماتها المتعلقة بحقوق اإلنسان.

واهلل ولي التوفيق ،،،
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عن اللجنة
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اللجنة الُعمانية لحقوق اإلنسان:

اأن�سئت اللجنة الُعمانية حلقوق الإن�سان مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم )2008/124( لتكون كياًنا وطنًيا 

م�ستقلاً ت�ساهم يف العمل على حماية و�سون حقوق الإن�سان بال�سلطنة.

وتنظر الأمم املتحدة اإىل املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان باعتبارها �سريكا فاعلاً يف تعزيز ومتابعة 

للجنة  ال�سلطنة  اإن�ساء  جاء  هنا  ومن  الوطني.  امل�ستوى  على  الإن�سان  حلقوق  الدولية  التفاقيات  تنفيذ 

الدولية  املعلن للتفاقيات  والقبول  باأهمية تعزيز تلك احلقوق  الإميان  ليوؤكد  الإن�سان،  الُعمانية حلقوق 

املرتبطة بذلك.

واأربعة  اخت�سا�ساتها،  ومتابعة  تنفيذ  تتوىل  اأمانة عامة  الإن�سان« من  الُعمانية حلقوق  »اللجنة  وتتكون 

مدة  وتكون  املدين،  املجتمع  وموؤ�س�سات  احلكومية  اجلهات  بع�ض  ميثلون  الرئي�ض  فيهم  مبن  ا  ع�سواً ع�سر 

الع�سوية يف اللجنة ثلث �سنوات قابلة للتجديد ملدة اأو ملدد اأخرى مماثلة.

وميار�ض اأع�ساء اللجنة املهام التي حددها قانون اإن�ساء اللجنة ولئحتها الداخلية والتي تتمثل يف �سياغة 

روؤية ور�سالة اللجنة، وتنفيذ الأهداف املر�سومة لها.

الرؤية: 

ا فاعلاً يف دعم وتعزيز وحماية حقوق الإن�سان لدى جميع �سرائح املجتمع  ا وطنياً اأن تكون اللجنة منرباً

وموؤ�س�ساته.

الرسالة:

على  والعمل  ممار�ستها،  وتعزيز  املختلفة،  وموؤ�س�ساته  املجتمع  اأفراد  لدى  الإن�سان  حقوق  ثقافة  غر�ض 

حمايتها وفق املبادئ والت�سريعات املحلية والدولية املنظمة لذلك.

االختصاصات:
• ا للنظام ال�سا�سي للدولة واملواثيق والتفاقيات 	 متابعة حماية حقوق الإن�سان وحرياته يف ال�سلطنة وفقاً

الدولية.



10

• ر�سد ما قد تثريه احلكومات الأجنبية واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية من ملحظات 	

يف جمال حقوق الإن�سان يف ال�سلطنة والتن�سيق مع اجلهات املعنية للتحقق منها والرد عليها.

• وحرياته 	 الإن�سان  بحقوق  املتعلقة  امل�سائل  يف  الدولة  يف  املعنية  للجهات  اللزمة  املقرتحات  تقدمي 

وامل�ساهمة يف اإعداد التقارير والتو�سيات التي تتناول هذه املوا�سيع.

• ر�سد اأية خمالفات اأو جتاوزات متعلقة بحقوق الإن�سان بال�سلطنة وامل�ساعدة يف ت�سويتها وحلها.	

• اقرتاح خطة �سنوية تت�سمن التدابري الوطنية اللزمة لتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان، ومن ثم التن�سيق 	

مع جهات الخت�سا�ض ل�سمان ح�سن تنفيذها.

تتشكل اللجنة من أعضاء يمثلون الجهات التالية:
• ع�سو من جمل�ض الدولة.	

• ع�سو من جمل�ض ال�سورى.	

• عدٌد من الأع�ساء ميثلون بع�ض اجلهات احلكومية: »وزارة اخلارجية، وزارة الداخلية، وزارة التنمية 	

الجتماعية، وزارة العدل وال�سوؤون القانونية، وزارة العمل«. 

• ع�سو من غرفة جتارة و�سناعة ُعمان.	

• ع�سو من الحتاد العام لعمال �سلطنة ُعمان.	

• ع�سو من العاملني يف جمال القانون.	

• ثلثة اأع�ساء من اجلمعيات الأهلية.	

آلية الرصد وتلقي البالغات:

تقوم اللجنة مبتابعة اأو�ساع حقوق الإن�سان يف ال�سلطنة من خلل عمليتي الر�سد وتلقي البلغات، وتتم 

عملية الر�سد عن طريق الزيارات امليدانية، اأو من خلل ما تن�سره و�سائل الإعلم، وما يبث على �سبكات 

ا تلقي البلغات وال�سكاوى من الأفراد، وحتيط اللجنة  التوا�سل الجتماعي، ويقع �سمن مهام اللجنة اأي�ساً

هذه البلغات بقدر كبري من ال�سرية واخل�سو�سية، ول يتم ن�سر اأو تداول تفا�سيل املبلغني.
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وسائل وطرق تقديم البالغات والشكاوى:

ح�سور ال�سخ�ض اأو من يوكله اإىل مقر اللجنة وتعبئة ال�ستمارة املخ�س�سة لتقدمي البلغ، اأو كتابة ر�سالة 

باملو�سوع، ويف  املتعلقة  وامل�ستندات  الوثائق  بها  ا  الإن�سان مرفقاً الُعمانية حلقوق  اللجنة  رئي�ض  اإىل  معنونة 

احلالت التي يتعذر فيها على املبلغ اأو من يوكله الو�سول �سخ�سيا اإىل مقر اللجنة، يقوم باإي�سال ال�سكوى 

اأو البلغ عن طريق و�سائل الت�سال التالية:

• 	complaints@ohrc.om اإر�سال البلغ عرب الربيد الإلكرتوين للجنة 

• 	www.ohrc.om تقدمي البلغ عرب املوقع اللكرتوين

• ت�سجيل ال�سكوى عرب ر�سالة �سوتية بالت�سال على الرقم املجاين )1970(	

• ار�سال البلغ على رقم ) الوات�ساب املخ�س�ض للبلغات ( 72221966	

• ا على رقم البدالة: 24218900	 الت�سال هاتفياً

• 	@ OHRC_OMAN :التوا�سل على ح�ساب اللجنة يف تويرت

• 	ohrc_oman :التوا�سل على ح�ساب اللجنة يف الإن�ستغرام

 وبعد ال�ستماع اإىل البلغ وحتليله، تقوم اللجنة بالتوا�سل مع املبلغ اأو زيارته للتحقق من املو�سوع على 

اأر�ض الواقع، وبناءاً عليه تتوا�سل اللجنة مع اجلهة املخت�سة للم�ساهمة يف اإيجاد احلل املنا�سب للق�سية.





التطورات التشريعية 
والقانونية ذات العالقة 

بحقوق اإلنسان
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بناءاً على ما ت�سمنه اخلطاب التاريخي حل�سرة �ساحب اجلللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه 

2020م، فقد �سدرت جملة من املرا�سيم ال�سلطانية التي  23 فرباير  األقاه جللته يف  اهلل ورعاه - والذي 

ال�سادر  ال�سلطاين رقم )2020/75(  املر�سوم  راأ�سها  للدولة، وعلى  الإداري  باإعادة هيكلة اجلهاز  ق�ست 

يف �ساأن اجلهاز الإداري للدولة، واملر�سوم ال�سلطاين رقم )2020/111 ( ال�سادر بت�سكيل جمل�ض الوزراء، 

وذلك لتواكب روؤية عمان 2040م، ومبا يحقق املزيد من الطموحات والتطلعات يف املرحلة القادمة؛ حيث مت 

دمج بع�ض الوزارات ملنع الزدواجية وتداخل الخت�سا�سات، ومت منح حمافظات ال�سلطنة �سلحيات اأكرب 

يف اإدارة ال�سوؤون املحلية؛ وذلك مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم )101/ 2020( باإ�سدار نظام املحافظات 

روؤية  اإن�ساء وحدة متابعة تنفيذ  ال�سلطاين رقم )2020/100(  البلدية، كما مت مبوجب املر�سوم  وال�سوؤون 

عمان 2040 م، وحتديد اخت�سا�ساتها،  واعتماد هيكلها التنظيمي، ل�سمان تنفيذ تطلعات الروؤية، وتقدمي 

الدعم للجهات املعنية بتنفيذها ومتابعتها.

ا لل�ستثمار  ا موحداً اإن�ساء كياناً  ويف جمال ال�ستثمار مت مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم )2020/61( 

ويتبع  والإداري،  املايل  بال�ستقلل  ويتمتع  اعتبارية،  �سخ�سية  ذو  الُعماين  ال�ستثمار  جهاز  م�سمى  حتت 

جمل�ض الوزراء للم�ساهمة يف توحيد جهود ال�ستثمار، ومتابعة ال�سركات اململوكة للدولة، ومراقبة ن�ساطها، 

وا�سهاماتها يف دعم القت�ساد الوطني مبا يتفق مع الروؤية امل�ستقبلية لل�سلطنة.

اإن كل هذه اخلطوات والإجراءات املهمة جاءت لتعزيز منظومة العمل وتطويرها وبالتايل خدمة حقوق 

الإن�سان وحتقيق املزيد من التنمية امل�ستدامة.

 االنضمام إلى االتفاقيات الدولية: 
حتر�ض ال�سلطنة على تعزيز وحماية حقوق الإن�سان، حيث تويل اأهمية كبرية يف جمال التعاون الدويل، 

اإىل  للن�سمام  �سعيها  الإن�سان، من خلل  بحقوق  العلقة  ذات  الدولية  واملنظمات  الهيئات  مع  وتتجاوب 

التفاقيات الدولية بعد درا�ستها، وموائمة الت�سريعات املحلية مع اأحكامها؛ حيث ي�سبح لتلك التفاقيات قوة 

ا للمادة )76( من النظام الأ�سا�سي للدولة. القانون املحلي بعد الت�سديق عليها، وفقاً

اإىل  الن�سمام  ال�سلطنة على  موافقة  بعد  الإن�سان  لفتاًا يف جمال حقوق  ا  تطوراً 2020م  عام  �سهد  وقد 

ا حلالة حقوق الإن�سان يف ال�سلطنة؛  ا ا�سافياً ثلث اتفاقيات دولية متعلقة بحقوق الإن�سان، مما �سكل تعزيزاً

حيث �سدر املر�سوم ال�سلطاين رقم ) 44/ 2020 ( القا�سي باملوافقة على ان�سمام ال�سلطنة اإىل »التفاقية 

الدولية حلماية جميع الأ�سخا�ض من الختفاء الق�سري« )ICPPED (، وهي وثيقة دولية حلقوق الإن�سان 

اإىل اجلرائم �سد  اإ�سافة  الدويل  القانون  املحدد يف  الق�سري  الختفاء  منع  املتحدة، هدفها  للأمم  تابعة 
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الإن�سانية، واعتمدت �سيغتها من قبل اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف 20 دي�سمرب من عام 2006م، وفتح 

باب التوقيع عليها يف 6 فرباير من عام 2007م، كما دخلت حيز النفاذ يف 23 دي�سمرب من عام 2010م.

كما �سدر املر�سوم ال�سلطاين رقم ) 45 / 2020(باملوافقة على ان�سمام ال�سلطنة اإىل »اتفاقية مناه�سة 

التفاقية  املهينة، وتهدف هذه  اأو  اللاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  التعذيب« وغريه من �سروب 

الدولية اإىل منع التعذيب يف جميع اأنحاء العامل، وتلزم الدول الأع�ساء على اتخاذ تدابري فعالة ملنع التعذيب 

داخل حدودها، ويحظر عليها اإجبار اأي اإن�سان على العودة اإىل موطنه اإذا كان هناك �سبب للعتقاد باأنه 

�سيتعر�ض للتعذيب، وقد اعتمد ن�ض التفاقية من جانب املفو�سية ال�سامية للأمم املتحدة يف 10 دي�سمرب 

1984م بعد ت�سديق 20 دولة ع�سو، ودخلت حيز النفاذ يف 26 يونيو 1987م.

و�سدر املر�سوم ال�سلطاين رقم )46 / 2020( باملوافقة على ان�سمام ال�سلطنة اإىل »العهد الدويل اخلا�ض 

العامة  اجلمعية  اعتمدتها  الأطراف  متعددة  معاهدة  وهي  والثقافية«،  والجتماعية  القت�سادية  باحلقوق 

للأمم املتحدة يف 16 دي�سمرب 1966 م ودخلت حيز النفاذ من 3 يناير 1976م، وتلتزم اأطرافها بالعمل من 

اأجل منح احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية مبا يف ذلك حقوق العمال، واحلق يف ال�سحة، وحق 

التعليم، واحلق يف م�ستوى معي�سي لئق.  

اأ�سل ت�سع  ُتعنى بحقوق الإن�سان من  اأ�سا�سية  وبذلك تكون ال�سلطنة قد ان�سمت اإىل �سبع معاهدات دولية 

اتفاقيات 

الجنسية:
�سدرت خلل عام 2020م خم�سة مرا�سيم �سلطانية ق�ست مبنح ورد اجلن�سية لـعدد )91( من املتقدمني 

لها، جاءت كالآتي :

• مر�سوم �سلطاين رقم ) 50/ 2020 ( مبنح اجلن�سية الُعمانية.	

• مر�سوم �سلطاين رقم ) 51/ 2020 ( مبنح اجلن�سية الُعمانية.	

• مر�سوم �سلطاين رقم ) 115/ 2020 ( مبنح اجلن�سية الُعمانية.	

• مر�سوم �سلطاين رقم ) 52/ 2020 ( برد اجلن�سية الُعمانية.	

• مر�سوم �سلطاين رقم ) 53/ 2020 ( برد اجلن�سية الُعمانية.	

وتثمن »اللجنة الُعمانية حلقوق الإن�سان« اجلهود التي تبذلها احلكومة، ملنح اجلن�سية الُعمانية للم�ستوفني 

احلقوق  من  ا  حقاً باعتبارها  الإن�سان  حلقوق  الدويل  القانون  عليها  يوؤكد  والتي  عليها،  احل�سول  ل�سروط 

الأ�سا�سية للإن�سان، وفق ال�سوابط وال�سروط التي تعتمدها كل دولة.
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نظام األمان الوظيفي:
ولتعزيز الأمان الوظيفي �سدر يف عام 2020م مر�سوم �سلطاين رقم )82 / 2020( باإ�سدار نظام الأمان 

الوظيفي الذي ن�ض على اإن�ساء جلنة خمت�سة ب�ساأن املوؤمن عليهم املنهية خدماتهم من القطاع اخلا�ض، 

وي�سدر بت�سكيلها قرار من الرئي�ض، وت�سم ممثلني من اجلهات املعنية، ويحدد القرار نظام و�سوابط عمل 

هذه اللجنة، والخت�سا�سات املوكلة اإليها.

اأجر  باملائة من  واحد  بواقع )٪1(  ب�سدادها  العمل  تلتزم جهة  التي  النظام من احل�سة  موارد  وتتكون 

له،  يخ�سع  الذي  الجتماعية،  التاأمينات  اأو  التقاعد  نظام  اأو  لقانون  ا  وفقاً ا،  �سهرياً عليه  املوؤمن  ا�سرتاك 

ا لقانون  واحل�سة التي يلتزم املوؤمن عليه ب�سدادها بواقع )1٪( واحد باملائة من اأجر ا�سرتاكه ال�سهري، وفقاً

اأو نظام التقاعد اأو التاأمينات الجتماعية الذي يخ�سع له، ومبلغ بواقع )5٪( خم�سة باملائة ي�ساف اإىل ر�سم 

كل ترخي�ض اأو جتديد ترخي�ض ا�ستقدام القوى العاملة غري الُعمانية املتعلقة بالأعمال التجارية، وذلك عن 

كل عامل، واملبالغ التي تخ�س�ض للنظام من اخلزانة العامة للدولة، والهبات والو�سايا والتربعات والإعانات 

وعوائد  املالية،  وزارة  موافقة  بعد  الإدارة  يقرها جمل�ض  التي  والقرو�ض  الإدارة،  عليها جمل�ض  يوافق  التي 

ا�ستثمار اأموال النظام، وما يحدده جمل�ض الإدارة من موارد اأخرى بعد موافقة جمل�ض الوزراء.

وتلتزم جهة العمل من وحدات اجلهاز الإداري للدولة، وغريها ب�سداد ال�سرتاكات املن�سو�ض عليها يف 

هذا النظام بنهاية كل �سهر اإىل ح�ساب النظام، وتلتزم جهة العمل من القطاع اخلا�ض ب�سداد ال�سرتاكات 

املن�سو�ض عليها اإىل ح�ساب النظام خلل )15( اخلم�سة ع�سر يوما الأوىل من ال�سهر الذي يلي ال�سهر 

امل�ستحقة عنه تلك ال�سرتاكات، وتكون جهة العمل م�سوؤولة عن �سداد ال�سرتاكات امل�ستحقة عليها وعلى 

املوؤمن عليه، ويحق لها يف �سبيل ذلك اأن تقتطع من راتب اأو اأجر املوؤمن عليه ما يقع على عاتقه من ا�سرتاك 

ا  يف كل مرة تدفع اإليه راتبه اأو اأجره، كما تلتزم جهة العمل قبل اإنهاء العمل للموؤمن عليهم اإنهاء جماعياً

باإخطار وزارة العمل بفرتة ل تقل عن )3( ثلثة اأ�سهر من التاريخ املحدد للإنهاء.

وُيعمل بنظام الأمان الوظيفي من خلل مرحلتني، تبداأ املرحلة الأوىل يف نوفمرب 2020م، وفيها �ست�سرف 

املنفعة للُعمانيني املنهية خدماتهم، يف حني تبداأ املرحلة الثانية بعد 3 �سنوات من تاأ�سي�ض النظام و�سيتم 

خللها �سرف اإعانة للباحثني عن عمل.

إلغاء شهادة عدم الممانعة: 
تتجه ال�سلطنة مطلع عام 2021م اإىل اإلغاء) �سهادة عدم املمانعة(، وهو ال�سرط الذي كان اإلزاميا 

للعامل الذي يرغب يف النتقال للعمل من �ساحب عمل اإىل اآخر، حيث ا�سدرت �سرطة ُعمان ال�سلطانية 

القرار رقم )157 / 2020 ( بتعديل بع�ض اأحكام اللئحة التنفيذية لقانون اإقامة الأجانب.
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ويعد ان�سمام ال�سلطنة اإىل العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية مبوجب 

اإىل  اإ�سافة  املمانعة(  اإلغاء )�سهادة عدم  ا يف قرار  ال�سلطاين رقم )2020/46(  مرتكزا رئي�سياً املر�سوم 

اأن يحقق هذا القرار  اأوردها النظام الأ�سا�سي للدولة، ومن املوؤمل  التي  املبادئ القت�سادية والجتماعية 

العلقات  �ستنظم  التي  العمل  عقود  مبداأ  اعتماد  بينها  ومن  الأعمال،  لأ�سحاب  الإيجابيات  من  العديد 

التعاقدات  تلك  و�ستتيح مثل  الطرفني،  والعمال مبا ي�سمن حقوق وواجبات  العمل  اأ�سحاب  التعاقدية بني 

ا من احلماية لأ�سحاب العمل حلفظ �سرية بياناتهم، وبيانات املتعاملني معهم، و�سمان عدم املناف�سة  جانباً

يف حال رغب �ساحب العمل يف ذلك؛ حيث �ستكون اأبرز اإيجابيات تطبيق هذا القرار تعزيز تناف�سية العامل 

الُعماين مقارنة بالعامل غري الُعماين من خلل خف�ض فجوة الأجور واحلقوق بينهما، بالإ�سافة اإىل ذلك 

ا تلك التي قد تتعر�ض ل�سغوطات  فاإن القرار �سي�ساهم يف تقليل حالت هروب العمالة غري الُعمانية خ�سو�ساً

من قبل اأ�سحاب العمل الذين يتم�سكون بحق اإ�سدار �سهادة عدم املمانعة من اأجل حرمان العامل من العمل 

يف ال�سلطنة خلل عامني من انتهاء فرتة تعاقده مع �ساحب العمل.

ومن املوؤمل اأن يدعم القرار جهود ال�سلطنة يف مكافحة التجارة امل�سترتة عرب تقليل قدرة بع�ض اأ�سحاب 

العمل من ال�ستفادة من الأو�ساع امل�ساحبة لوجود �سرط �سهادة عدم املمانعة يف ممار�سة التجارة امل�سترتة.

العمل  �ساحب  من  كٍل  بني  العلقة  من  جديدة  مرحلة  دخول  يف  القرار  ي�سهم  اأن  املتوقع  من  كما 

والعامل قوامها الت�سريعات، والقوانني املنظمة للعمل والإقامة يف ال�سلطنة، وكذلك الدور املهم الذي 

ميكن اأن يوؤديه وجود عقد العمل الذي ي�سمن حقوق كل الطرفني، ويو�سح التزامات كٍل منهما جتاه 

ا من القاعدة القانونية باأن  الآخر بالإ�سافة اإىل كونه املرجع الرئي�سي يف حال وجود اأي خلفات انطلقاً

العقد هو �سريعة املتعاقدين.

الأو�ساع عرب  لت�سحيح  العمل  لأ�سحاب  املجال  اإتاحة  اأجل  �سماح من  املعنية فرتة  اأقرت اجلهات  وقد 

اإبرام عقود العمل مع كافة العاملني غري الُعمانيني بحيث متتد هذه الفرتة اإىل بداية العام املقبل 2021 م، 

كما ت�سعى اجلهات املعنية اإىل اإيجاد م�سودة لعقد العمل ميكن لأ�سحاب العمل ال�ستناد اإليها، بالإ�سافة اإىل 

اإمكانية ت�سمني اأية بنود يرى الطرفان فيها �سماناًا حلقوقهم.

اإن كافة هذه التعديالت الت�سريعية والقانونية التي متت مبا يتوافق وظروف املرحلة احلالية، �سيكون 

لها بدون �سك املزيد من الأثر الإيجابي على �سون حقوق املواطن واملقيم، و�سيعزز اجلهود املبذولة يف 

هذا املجال بال�سلطنة.



جهود السلطنة اإلنسانية 
لمواجهة جائحة فيروس 

كرونا )كوفيد 19(
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انت�سار جائحة  اأوامره وتوجيهاته فور  ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم  اأ�سدر ح�سرة �ساحب اجلللة 

هذه  مع  التعامل  كيفية  مهمتها  عليا  جلنة  بت�سكيل  لل�سلطنة،  الإ�سابات  وو�سول   )19- )كوفيد  كورونا 

اجلائحة والت�سدي لها، وقام جللته برتوؤ�ض عدٍد من الجتماعات التي عقدتها اللجنة، واأمر بالعمل على 

اإن�ساء �سندوق لدعم اخلدمات ال�سحية يهدف اإىل توفري م�سادر متويل لدعم اخلدمات ال�سحية، وحتقيق 

التكافل الجتماعي، وامل�سوؤولية الجتماعية نحو �سحة الفرد واملجتمع.

وجاء اإن�ساء ال�سندوق كخطوة مهمة تدعم اخلطوات التي اتخذتها احلكومة والبنك املركزي الُعماين يف 

هذا املجال، وقد تربع جللة ال�سلطان املعظم بع�سرة مليني ريال ُعماين ل�سالح ال�سندوق، الذي يتلقى 

ا من املوؤ�س�سات، والأفراد لدعم جهوده احلكومة ملواجهة اجلائحة. تربعات اأي�ساً

اآلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�سار فريو�ض كورونا   وكان ت�سكيل اللجنة العليا املكلفة ببحث 

قد نقل م�ستوى التعامل مع اجلائحة اإىل امل�ستوى الوطني الذي ت�سارك فيه خمتلف اجلهات والهيئات ذات 

العلقة للت�سدي لهذه الأزمة ال�سحية، واحلد من انت�سارها، وتوفري الظروف امللئمة للمواطنني واملقيمني، 

ولأبناء ال�سلطنة يف اخلارج.

وقد اأ�سدرت اللجنة العليا العديد من القرارات بهدف ال�سيطرة على تف�سي املر�ض يف جميع املحافظات، 

به، كما وفرت  تتعلق  اية موا�سيع  ال�ستف�سار عن  اأو  واملقيمني للإبلغ  للمواطنني  ال�ساخن  وفّعلت اخلط 

العلج املجاين جلميع املقيمني يف ال�سلطنة اأ�سوة باملواطنني، اإ�سافة اإىل تنفيذ حملة للتق�سي عن املر�ض 

بني املواطنني والوافدين يف الوليات لكت�ساف احلالت امل�سابة واحلاملة له. 

و�سل�سلة  والع�سكرية،  املدنية  املعنية  واجلهات  ال�سلطنة،  حكومة  اتخذتها  التي  اجلهود  لتلك  ونتيجةاً 

املواطنني  ووعي  تعاون  خلل  ومن  الفريو�ض،   انت�سار  من  للحد  اتباعها  مت  التي  والإجراءات  اخلطوات 

واملقيمني يف خمتلف املحافظات والوليات، ا�ستطاعت ال�سلطنة اإحتواء هذه اجلائحة، والتقليل من اآثارها 

ال�سلبية. 

�سلحية  انتهاء  ب�ساأن  القلق  عدم  اإىل  دعتهم  حيث  والعاملني،  املُقيمني  ال�سلطنة  حكومة  طماأنت  وقد 

ت�ساريح الأفراد احلاملني لتاأ�سريات ق�سرية املدى، ومل يتم تعري�سهم لأي غرامات اأو اإجراءات قانونية. 

ا من دول خمتلفة حول العامل، بالإ�سافة اإىل  كما مت نقل الطلب الُعمانيني، وال�سياح واأ�سحاب العمل، جواً

ذلك مت العفو عن بع�ض ال�سجناء الوافدين، واإعادتهم اإىل اأوطانهم عرب رحلت خا�سة.

املجاين يف جميع حمافظات  العلج  وتقدمي  واملقيمني،  للمواطنني  اختبارات )كوفيد-19(  اإجراء  ومت 
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ا من التوجيهات جلميع البنوك املرخ�سة و�سركات التمويل  ال�سلطنة، واأ�سدر البنك املركزي الُعماين عدداً

العاملة يف ال�سلطنة ملراعاة ظروف املقرت�سني، ومت توفري �سيولة اإ�سافية تعادل 8 مليار ريال ُعماين، ملواجهة 

الظروف القت�سادية الطارئة. بينما بادرت وزارة ال�سحة اإىل القيام بدورها الوقائي والعلجي والتوعوي.

كورونا  فريو�ض  انت�سار  عن  الناجتة  التطورات  مع  التعامل  اآلية  ببحث  املكلفة  العليا  اللجنة  وكانت 

)كوفيد -19(ومنذ ت�سكيلها، يف حالة انعقاد دائم، حيث تعمل بتن�سيق وتكامل مع خمتلف موؤ�س�سات 

واأجهزة الدولة لتنفيذ الإجراءات التي تراها �سرورية للحد من انت�سار اجلائحة، والتعامل مع الإ�سابات 

بالعزل  الإجراءات اخلا�سة  العلج منها، ف�سلاً عن تنظيم  اإىل  اكت�سافها وعلج ما يحتاج  يتم  التي 

ال�سحي املوؤ�س�سي واملنزيل.

الإ�سابات،  وعلج  الفريو�ض،  مع  للتعامل  الطبية  امل�ستلزمات  كافة  توفري  على  ال�سلطنة  حكومة  وحر�ست 

وتكثيف الإجراءات الوقائية، وا�سترياد املواد الطبية اللزمة لذلك من خلل رحلت الطريان الُعماين، وتوفري 

املواد الغذائية وال�ستهلكية يف خمتلف حمافظات ووليات ال�سلطنة، ويف املخزون ال�سرتاتيجي، و�سمان خمتلف 

الت�سهيلت للقطاع اخلا�ض ل�سترياد املواد الغذائية، وتوفري اأماكن التخزين اللزمة لها، كما اأن موانئ ال�سلطنة 

تعمل بكامل طاقاتها، وتتمتع ب�سبكة خطوط بحرية مع اأكرث من 85 ميناٍء على امتداد العامل. ي�ساف اإىل ذلك اأن 

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك كانت تقوم بدورها ملتابعة الأ�سعار ومنع اأي ممار�سات احتكارية.

يف  ال�سحية  النظم  فاعلية  على  املحافظة  ب�سمان  ال�سحة  بوزارة  ممثلة  العليا  اللجنة  قامت  كما 

ال�سلطنة من خلل تد�سني العيادات الفرتا�سية ل�سمان ا�ستمرارية تقدمي الرعاية ال�سحية للمر�سى 

عن بعد، بالإ�سافة اىل اعادة جدولة العمليات غري امل�ستعجلة للمر�سى كاإجراء احرتازي، وا�ستمرار 

اجراء العمليات ال�سرورية وامل�ستعجلة لأ�سحاب الأمرا�ض الذين ل حتتمل حالتهم تاأجيل عملياتهم، 

مع تكثيف الجراءات الوقائية لهم.

والن�ساء  الجناب،  �سن  يف  الن�ساء  ت�ساوؤلت  ل�ستقبال  �ساخن  خط  بتد�سني  ال�سحة  وزارة  وقامت 

حالتهن  ا�ستدعاء  عدم  حالة  يف  لهن  ال�سريرية  امل�سورة  لتقدمي  املر�سعات  والأمهات  احلوامل، 

املو�سع  التح�سني  تنفيذ برنامج  الوزارة يف  ا�ستمرت  املوؤ�س�سات ال�سحية يف ظل اجلائحة. كما  زيارة 

)التطعيمات( يف ال�سلطنة، و�سمان عدم تاأثره يف ظل اجلهود املبذولة للحد من تف�سي فريو�ض كورونا، 

اآخر  اللقاحات بح�سب  لإدارة  ال�سامل  التقييم  ن�سبة جتاوزت )99٪( يف  ال�سلطنة على  حيث حافظت 

الح�ساءات من منظمة ال�سحة العاملية. 

ال�سلطنة لحتواء جائحة كورونا، وو�سفت  الأمريكي« بخطة  الأطل�سي  ا�سادت »�سبكة املجل�ض  هذا وقد 
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اخلطة باأنها »فّعالة ومثرية للإعجاب« وقالت ال�سبكة اإن ال�سلطنة تدير عملية ال�سيطرة على انت�سار فريو�ض 

كورونا امل�ستجد ب�سكل فعال.

التوجيهات  بف�سل  ال�سلطنة  بها  قامت  التي  العاملية« اخلطط واجلهود  ال�سحة  »منظمة  ثمنت   كما 

اهلل  -حفظه  املعظم  طارق  بن  هيثم  ال�سلطان  اجلللة  �ساحب  حل�سرة  امل�ستمرة  واملتابعة  ال�سديدة 

ورعاه - لأعمال اللجنة العليا املكلفة ببحث اآلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�سار فريو�ض كورونا 

باأدوار عاملية يف جمال ال�سحة،  للقيام  ال�سلطنة  اأ�سهمت ب�سكل فاعل يف اختيار  و التي   ،)19 )كوفيد 

ملنظمة  التنفيذي  املجل�ض  لع�سوية  ال�سحة  وزير  ال�سعيدي،  بن حممد  اأحمد  الدكتور  معايل  وانتخاب 

ا اأول لهذه الدورة. ال�سحة العاملية نائباً

واأ�سادت املنظمة بحر�ض ال�سلطنة على ا�ستخدام التكنولوجيا لل�سيطرة على فريو�ض كورونا كوفيد 19واحلد 

من انت�ساره، واأكدت يف تقرير ن�سره املكتب الإقليمي للمنظمة ل�سرق املتو�سط على موقعه الإلكرتوين اأن ال�سلطنة 

د�سنت بع�سا من اأقوى احللول التكنولوجية التي مت ن�سرها حتى الآن يف ال�سرق الأو�سط لتتبع حركة وانت�سار كوفيد 

19، و�سمان امتثال املري�ض لتدابري العزل يف حماولة لحتواء املر�ض يف البلد.

واأ�سافت اأن النظام يطلق عليه »تر�سد بل�ض«، وهو عبارة عن مزيج من تطبيق الهاتف املحمول با�ستخدام 

الإر�سادات  اإىل  اإ�سافة  لكوفيد-19،  حمدثة  اإح�ساءات  تت�سمن  حم�سنة  ميزات  مع  ال�سطناعي،  الذكاء 

واأف�سل املمار�سات ملنع انت�سار العدوى.

وذكرت اأن التطبيق يتيح الو�سول اإىل اخلطوط ال�ساخنة الطبية، وموظفي الدعم حتى يتمكن املر�سى 

من مناق�سة اأعرا�سهم، ومن ثم توجيههم اإىل املرافق بحيث ميكنهم احل�سول على الرعاية، مو�سحة 

اأنه مبجرد ت�سخي�ض املر�سى، ي�سمن �سوار التتبع الطبي املت�سل بالتطبيق بقاءهم يف املنزل طوال فرتة 

عزلهم.

والبنجالية  والهندية  والإجنليزية  العربية  باللغات  متاح  التطبيق  اأن  العاملية  ال�سحة  منظمة  وتابعت 

والأوردو، ومت تنزيله ع�سرات الآلف من املرات، واأكدت املنظمة اأن الذكاء ال�سطناعي امل�ستخدم يف التطبيق 

ي�ساعد املتخ�س�سني يف ال�سحة العامة على تقنني احلالت امل�ستبه فيها والعتناء باحلالت الأكرث اأهمية، 

واأن ا�ستخدام النظام الأ�سا�سي ملكافحة املعلومات اخلاطئة حول انت�سار الفريو�ض ميكنه اإذا مت توزيعه على 

نطاق اأو�سع اأن ي�ساعد يف احلد من تف�سي املر�ض يف امل�ستقبل من خلل الك�سف املبكر عن الأعرا�ض وتتبع 

الت�سال الفعال.
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رة كانت »اللجنة الُعمانية حلقوق الإن�سان« حا�سرة يف تلقي اأية بلغات اأو  ا لتلك اجلهود امل�سكورة واملقدَّ وتعزيزاً

ملحظات تتعلق مب�ساعدة بع�ض احلالت الإن�سانية التي حتتاج اإىل اي�سال ق�ساياها اإىل اجلهات املخت�سة لإيجاد 

احلل املنا�سب لها نتيجة لظروف هذه املحنة ال�سحية العاملية.   

وتفاعلاً مع اجلهود  ال�سلطنة؛  الإن�سان يف  ق�سايا حقوق  ومتابعة  ر�سد  املتمثل يف  اللجنة  اخت�سا�ض  ومبوجب 

لتفعيل  والحرتازية  العملية  الإجراءات  من  بعدٍد  قامت   ،)19 كوفيد   ( كرونا  للت�سدي جلائحة فريو�ض  املبذولة 

ا؛ لتمكني الو�سول اإليها من خلل تعبئة ال�ستمارة  جاهزيتها،  منها تفعيل و�سائل الر�سد وتلقي البلغات اإلكرتونياً

باللجنة،  البلغات  وتلقي  الر�سد  دائرة  موظفي  اإىل  مبا�سرةاً  البلغ  لي�سل  الإلكرتوين  املوقع  يف  املخ�س�سة 

بالإ�سافة اإىل امكانية التوا�سل على الرقم املجاين 1970 لت�سجيل البلغات على مدار ال�ساعة، اأو التوا�سل على 

ملوظفيها  بعد  عن  العمل  نظام  تفعيل  اإىل  بالإ�سافة    ،72221966 البلغات  لتلقي  املخ�س�ض  )الوات�ساب(  رقم 

ل�سمان ا�ستمرار قيامهم بواجبات عملهم.

اإن الإ�ستعرا�ض املوجز لكافة تلك اخلطوات التي قامت بها احلكومة واملوؤ�س�سات الأخرى باملجتمع من اأجل 

توفري القدر الأكرب من الإجراءات الوقائية والعالجية والرعاية الإن�سانية، ليوؤكد احلر�ض والنجاح يف معاجلة  

ز اجلهود حلماية  تلك املحنة ال�سحية العاملية، والتقليل من اأثارها ال�سلبية على الإن�سان و�سالمة حياته، ما يعزِّ

ورعاية حقوق الإن�سان بال�سلطنة. 



ي البالغات الرصد وتلقَّ
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عام  خلل  اللجنة  ر�سدتها  اأو  تلقتها  التي  واملو�سوعات  الق�سايا  اأهم  التقرير  من  الق�سم  هذا  يتناول 

ا اأ�سيلاً من اخت�سا�سات »اللجنة الُعمانية  2020م، حيث يعترب ر�سد وتلقي بلغات حقوق الإن�سان اخت�سا�ساً

حلقوق الإن�سان« وفق قانون ان�سائها، حيث ن�ست املادة رقم )7( باأن تقوم اللجنة بر�سد اأية خمالفات اأو 

جتاوزات متعلقة بحقوق الإن�سان يف الدولة، واأن ت�ساعد يف ت�سويتها وحلها.

من الزيارات امليدانية ملوظفي اللجنة ملتابعة البالغات على اأر�ض الواقع

أوًلا: الحقوق المدنية والسياسية:
ال�سخ�سية،  احلرية  تعزيز  اإىل  ترمي  التي  الفرعية  احلقوق  من  بعدٍد  وال�سيا�سية  املدنية  احلقوق  ترتبط 

وال�سلمة اجل�سدية، وامل�ساركة الفاعلة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة يف بيئة م�سانة بالقانون والعدالة يف التقا�سي
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السالمة الجسدية:

ا  يعترب العنف والإيذاء اجل�سدي من النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان، وعندما تر�سد اللجنة بلغاً

من هذا النوع فاإنها تعمل على ا�ستق�ساء حقائق املو�سوع، وال�ستماع اإىل جميع الأطراف، وهذا ما حدث يف 

البلغ الذي ر�سدتُه اللجنة عرب مواقع التوا�سل الجتماعي يف 15 فرباير 2020م حول تعر�ض عاملة منزل 

للعتداء اجل�سدي واإهانة كرامتها، وبالو�سول اىل العاملة ومتابعة حيثيات النتهاك اأفادت باأنها تقدمت 

ببلغ اإىل اأحد مراكز ال�سرطة حول ذات الواقعة، وبالتوا�سل مع مركز ال�سرطة املعني ات�سح باأن العاملة 

مل تتقدم باأي بلغ حول النتهاك، وبالتن�سيق مع الإدارة العامة للجوازات تبني باأن العاملة غادرت ال�سلطنة 

على �سوء ذلك مت حفظ املو�سوع.

واللفظية من قبل  البدنية  تعر�ض مواطنة للإ�ساءة  2020م حول  اأبريل   16 ا يف  اللجنة بلغاً تلقت  كما 

ذويها، وحرمانها من موا�سلة تعليمها اجلامعي، وتقييد حريتها، وبالتن�سيق مع اإدارة الدعاء العام مت ت�سوية 

امل�سكلة بعودة الفتاة اإىل موا�سلة تعليمها اجلامعي، وال�سماح لها مبمار�سة حقوقها املحرومة منها.

ا يف 10 اأغ�سط�ض 2020م يفيد بتقييد حرية مواطنة من قبل ذويها،  ويف ذات احلق تلقت اللجنة بلغاً

اإدارة الدعاء العام تبني عدم  اأنه بعد التق�سي عن �سحة املعلومات الواردة يف البلغ، وبالتن�سيق مع  اإل 

�سحة تلك الدعاءات، وات�سح باأن املو�سوع كان عبارة عن قيام والدها مبنعها من ا�ستخدام هاتفها ب�سبب 

ا عليها.    انخراطها ب�سكل مفرط يف احدى الألعاب اللكرتونية عرب النرتنت والذي قد ي�سكل خطراً

وتابعت اللجنة بلغا تلقته يف 15 �سبتمرب 2020م عن عاملة منزل تعر�ست ملحاولة تهريب لل�ستغلل 

يف ممار�سة اأعمال منافية للأخلق والآداب العامة بالتفاق مع مقيم يحمل ذات جن�سيتها، وقامت اللجنة 

بالتوا�سل مع اللجنة الوطنية ملكافحة الجتار بالب�سر، وقدمت كل املعطيات اخلا�سة باحلالة الواردة اإىل 

اللجنة لتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللزمة، ومت ا�ستدعاء العاملة و�ساحب العمل للتحقيق من قبل 

املخت�سني، ومت معاجلة امل�سكلة وفق الإجراءات املعمول بها يف هذا ال�ساأن.

المساعدة القانونية:
من اأجل توفري نظام ق�سائي اإلكرتوين معني بت�سهيل ت�سجيل اإجراءات الدعاوى اأمام املحاكم الُعمانية 

)ناجز(،  م�سمى  حتت  الإلكرتونية  للخدمات  بوابة  العام  هذا  الإداري  الق�ساء  حمكمة  د�سنت  ومتابعتها 

وبدورهم يقدم املخت�سون باللجنة الُعمانية حلقوق الإن�سان و�سمن اإطار عملهم امل�سورة وامل�ساعدة القانونية 
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وفق  م�سكلته  اللجنة يف حل  يق�سد  ت�ساعد من  قد  والتي  الطابع احلقوقي،  ذات  املو�سوعات  يف عدٍد من 

امراأتني  من  ا  بلغاً 2020م   فرباير   17 يف  اللجنة  تلقت  الإطار  هذا  و�سمن  ال�سحيحة.  القانونية  الأطر 

يحملن جن�سية دولةاً عربية تطلبان احل�سول على رواتبيهما مبوجب حكم ق�سائي �سادر من اإحدى املحاكم 

بال�سلطنة، وفور تلقي اللجنة البلغ با�سرت بالتوا�سل مع الدائرة املخت�سة باملحكمة، وح�سلت على رد باأن 

املحكمة با�سرت باإجراءات التنفيذ فور فتح ملف تنفيذ لدى ق�سم التنفيذ باملحكمة. 

ا يف 19 اأبريل 2020م من اأحد املواطنني يطلب احل�سول على امل�ساعدة القانونية  كما تلقت اللجنة بلغاً

الباهظة  والر�سوم  التكاليف  ب�سبب  ليتوانيا  املحاكم يف جمهورية  اإحدى  اأمام  املنظورة  ابنه  ق�سية  ملتابعة 

التي تنطوي عليها اتعاب املحاماة، وعليه مت اإحالة املو�سوع اإىل وزارة اخلارجية والتي بدورها توا�سلت مع 

ال�سفارة املعنية لل�سلطنة لتمكينه من احل�سول على امل�ساعدة القانونية.

خليجية،  دولة  يف  مواطن  على  املطلق  بال�سجن  ق�سائي  حكم  �سدور  2020م  مايو   6 يف  اللجنة  ر�سدت  كما 

وقد تابعت اللجنة هذا املو�سوع قبل �سدور احلكم مع وزارة اخلارجية للتاأكد من توفر ال�سمانات القانونية لُه، 

والتن�سيق حول متكني ذويه من زيارته يف ال�سجن، وقد مت ذلك من خلل �سفارة ال�سلطنة يف الدولة املعنية.  

ا مبواطن متهم بجنحة ا�ستخدام و�سائل تقنية املعلومات  ا متعلقاً ور�سدت اللجنة يف 7 يونيو 2020م مو�سوعاً

يف ن�سر ما من �ساأنه امل�سا�ض بالنظام العام، وللتاأكد من ح�سوله على ال�سمانات القانونية اللزمة، توا�سلت 

اللجنة مع الدعاء العام، وح�سلت على رد باأنه مت متكينه من جميع ال�سمانات القانونية العادلة، كما مت 

الفراج عنه اثناء النظر يف ق�سيته اأمام املحكمة.

ا يف 17 اأغ�سط�ض 2020م من �سجني يطلب الأفراج عنه لبقائه يف ال�سجن ملدة �ستة  وتلقت اللجنة بلغاً

اأ�سهر دون حكم ق�سائي يق�سي بحب�سه، على �سوء ذلك مت التن�سيق مع ق�سم التنفيذ باملحكمة البتدائية، 

واإدارة الدعاء العام، وتبني باأن املذكور لديه ق�سية اأخرى منظورة اأمام املحكمة، حيث اأن املحكمة حددت 

جل�سة للنظر يف مو�سوعه، وقررت الإفراج عنه.

الحق في التنقل:

مع  ال�سلطنة  مقيمة يف  العربية  الدول  اأحدى  امراأة حتمل جن�سية  ا من  بلغاً 2020م  مايو   7 اللجنة يف  تلقت 

اأطفالها و منف�سلة عن زوجها ، حيث اأنها واأثناء ذهابها اإىل خارج حدود ال�سلطنة يف مهمة عمل �سدر قرار منع 

الدول اخلليجية  اإحدى  19( حيث علقت يف  كورونا )كوفيد  ب�سبب جائحة  املنافذ احلدودية  ال�سفر، ومت اغلق 
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املجاورة  لأكرث من �سهرين بعيدة عن اأطفالها املُقيمني داخل ال�سلطنة، ويف �سبيل مل �سمل الأ�سرة، ومتكني اأطفالها 

من احل�سول على رعاية الأبوين وفق قانون الطفل واتفاقية حقوق الطفل، توا�سلت اللجنة مع املعنيني يف �سرطة 

ُعمان ال�سلطانية، و قد اثمرت اجلهود عن متكني املقيمة من دخول اأرا�سي ال�سلطنة، ومل �سمل الأ�سرة من جديد.

ا مبواطٍن ُعماين يف مملكة تايلند يطلب العودة اإىل  ا متعلقاً ر�سدت اللجنة يف 12 مايو 2020م مو�سوعاً

ال�سلطنة، حيث مت التوا�سل مع �سفارة ال�سلطنة مبملكة تايلند، وح�سلت اللجنة على رد مفاده اأنه مت اإجلء 

ا واإعادتهم اإىل ال�سلطنة، اإل اأن املواطن املذكور ارتاأى اإكمال علجه وعدم العودة، ونظرا لإغلق  49 مواطناً

املنافذ اجلوية يف هذه الفرتة �ستقوم ال�سفارة مبتابعة علجه، وبحث اإمكانية م�ساعدته يف تكاليف العلج 

ريثما يتم ت�سيري رحلت جوية اإىل ال�سلطنة. 

ا من مواطنة تطلب ال�سماح لأبنها غري الُعماين الدخول اإىل اأرا�سي  تلقت اللجنة يف 3 يونيو 2020م بلغاً

ال�سلطنة، حيث توا�سلت الدائرة مع اللجنة العليا للتعامل مع تطورات فريو�ض كورونا، ون�سقت مع �سرطة 

ُعمان ال�سلطانية اإل اأنه تعذر اإدخاله اإىل ال�سلطنة ب�سبب اقامته غري القانونية داخل ال�سلطنة اأ�سوةاً باإخوته 

. ا يف ال�سلطنة مما يتطلب ت�سحيح و�سعهم القانوين اأولاً املُقيمني حالياً

فـي �سوء الآثار املرتتبة نتيجة »جائحة كورونا« تابعت اللجنة جهود ال�سلطنة التي بذلتها لعودة اأبنائها 

خارج  كانوا  الذين  اأو  للدرا�سة،  املبتعثني  �سواءاً  اجلائحة،  اأثناء  ال�سلطنة  خارج  وجودهم  ت�سادف  الذين 

الوطن لأ�سباب خمتلفة. هذا وتاأكد للجنة باأنه مت توفري كافة �سبل الرعاية ال�سحية لهم، واتخاذ الإجراءات 

الحرتازية للحفاظ عليهم، ول�سمان �سلمتهم عند عودتهم اإىل اأر�ض الوطن، حتى نهاية فرتة العزل، ثم 

نقلهم اإىل حمافظاتهم ومدنهم لللتحاق باأهلهم وذويهم. لقد اأ�سهمت اجلهود التي بذلتها »اللجنة العليا 

للتعامل مع تطورات فريو�ض كورونا« بالتن�سيق والتعاون مع وزارة اخلارجية، و�سفارات ال�سلطنة يف اخلارج، 

ا ومواطنة من خمتلف دول العامل، وهو ما ُيعّد  والطريان الُعماين الناقل الر�سمي يف اإعادة) 3784( مواطناً

يف املقام الأول عملاً اإن�سانيااً وواجبااً قامت به ال�سلطنة نحو اأبنائها.

  السجون:

ال�سجن  نزلء  املعظم عن جمموعة من  بن طارق  هيثم  ال�سلطان  لدن جللة  ال�سامي من  العفو  �سدر 

املركزي املدانني يف ق�سايا خمتلفة خلل عام 2020م، حيث بلغ اإجمايل عدد النزلء الذين �سملهم العفو 

نحو 2501 نزيل منهم 1374 نزيل ُعماين و1127 نزل غري ُعماين وفق اجلدول التايل:
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املجموععدد النزلء غري الُعمانينيعدد النزلء الُعمانينيتاريخ العفو ال�سامي

20159123282 فرباير 2020م

7263336599 ابريل 2020م

21496301797 مايو 2020م

28216217433 يوليو 2020م

17240150390 نوفمرب 2020م

137411272501املجموع

وتلقت اللجنة بلغني حول حق احل�سول على الرعاية ال�سحية بال�سجن اأحدهما يف 6 يوليو 2020م من 

�سجني يطلب نقله اإىل م�ست�سفى ال�سرطة اإثر ا�سابته مبر�ض فريو�ض كورونا، فتم التن�سيق مع �سرطة ُعمان 

ال�سلطانية، وتبني باأنه قد مت اإحالته اإىل امل�ست�سفى فور �سدور نتيجة الفح�ض الطبي لتلقي العلج املنا�سب. 

وبلغ اآخر بتاريخ 12 يوليو 2020م من نزيل يعاين من ارتفاع يف �سكر الدم ب�سبب تغيري نوعية العلج الذي 

يتناوله مما اأدى اإىل م�ساعفات، فخاطبت اللجنة الإدارة العامة لل�سجون، وافادت باأن النزيل غري من�سبط 

ا وهو الأمر الذي اأدى اإىل م�ساعفات عدة منها عدم �سرعة تعايف  يف اأخذ جرعات الأن�سولني املقررة له طبياً

اللتهاب الذي اأ�سابه بالقدم رغم ت�سميده اليومي.

ا عن نزيل ت�ستدعي ظروفه ال�سحية �سرورة الإفراج عنه  كما تلقت اللجنة يف 6 �سبتمرب 2020م بلغاً

ا حول ذلك اإىل �سرطة ُعمان ال�سلطانية ملعاجلة املو�سوع مبا  موؤقتاًا لدواعي �سحية، حيث رفعت اللجنة تقريراً

يتفق مع اأحكام املادة )56( من قانون ال�سجون.

هذه البالغات هي جزء من جهود اأخرى تقوم بها اللجنة يف هذا اخل�سو�ض، وذلك من خالل الزيارات 

لأماكن التوقيف اأو ال�سجون لالإطمئنان على توفري كافة احلقوق الإن�سانية للنزلء م�سيدين مبا تلقاه 

اللجنة من تعاون من قبل �سرطة ُعمان ال�سلطانية.
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ثانيا :الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:

 المسكن المالئم:   

يعد توفر ال�سكن امللئم من ال�سروريات التي ُكفلت وفق الت�سريعات الدولية، والقوانني املحلية حيث اأكد 

الإعلن العاملي حلقوق الإن�سان يف املادة رقم )25( باأن »لكل �سخ�ض احلق يف م�ستوى من املعي�سة كاٍف 

الطبية  والعناية  وامل�سكن  وامللب�ض  التغذية  ذلك  ويت�سمن  ولأ�سرته،  له  والرفاهية  ال�سحة  على  للمحافظة 

والعجز  واملر�ض  البطالة  حالت  يف  معي�سته  تاأمني  يف  احلق  وله  اللزمة.  الجتماعية  اخلدمات  وكذلك 

والرتمل وال�سيخوخة وغري ذلك من فقدان و�سائل العي�ض نتيجة لظروف خارجة عن اإرادته. ويف اإطار هذا 

ا ملواطن ي�سكن يف منزل متهالك، ومعر�ض  احلق ر�سدت اللجنة يف الأول من مار�ض من عام 2020م مو�سوعاً

لل�سقوط، ويفتقر لأب�سط مقومات الأمن وال�سلمة، وهو ما يتنافى مع �سروط املعي�سة اللئقة، حيث قام  

املوظفون املعنيون باللجنة بزيارة ميدانية ملعاينة املنزل، والطلع على و�سعه، وو�سع العائلة التي تعي�ض فيه 

على اأر�ض الواقع، ومت اإعداد تقرير مف�سل باملو�سوع، والذي اأحيل اإىل وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين، 

ووزارة التنمية الجتماعية، لتقدمي امل�ساعدة العاجلة له، والتي متت وفق الرد الذي تلقته اللجنة من وزارة 

الإ�سكان والتخطيط العمراين حيث مت توفري امل�سكن املنا�سب للمواطن املذكور.

وفـي مو�سوع مت�سل تعاملت اللجنة يف 7 اأبريل 2020م مع بلٍغ ر�سدته ملواطن يطلب احل�سول على 

اأن قام  باأنه على حيازة غري قانونية، وذلك بعد  ا  خدمة الكهرباء ب�سفة موؤقته ملنزل مت التحقق لحقاً

بن�سر فيديو عرب �سبكات التوا�سل الجتماعي ي�سف من خلله الو�سع الذي يعي�سه واأطفاله. وبدورها 

ا للنواحي  قامت اللجنة بزيارة  فورية للمكان والطلع على احلالة املعي�سية للمواطن واأ�سرته ، وتقديراً

الإن�سانية للأ�سرة التي يعي�ض اأفرادها يف ظروف �سعبة وغري ملئمة، توا�سلت اللجنة مع وزارة البلديات 

ا(، والتي  قامت بتو�سيل خدمة الكهرباء ملنزل املواطن حتى يتم النتهاء  الإقليمية وموارد املياه )�سابقاً

من اجراءات طلب منحه م�سكن، كما مت التوا�سل مع وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين  لل�ستعجال 

يف اإنهاء اإجراءات تقدمي طلب امل�ساعدة ال�سكنية للمواطن املذكور حيث �سيتم ت�سليمه ال�سكن مع نهاية 

هذا العام اإن �ساء اهلل.

اأنها  �سكنية، حيث  ا من مواطنة تطلب احل�سول على م�ساعدة  2020م بلغاً يونيو   9 اللجنة يف  وتلقت 

تعي�ض يف منزل قدمي ومتهالك تت�سرب اإليه املياه اأثناء هطول الأمطار مما يت�سبب يف تلف م�ستلزمات الأ�سرة 
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ال�سخ�سية، وقامت اللجنة بزيارة امل�سكن ملعاينة الو�سع على اأر�ض الواقع، وبعد الوقوف على حمل البلغ مت 

اإحالة مو�سوعها اإىل وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين للتعامل معه، وتزويدها بكافة التفا�سيل املتعلقة 

باحلالة.    

كما ر�سدت اللجنة عرب موقع التوا�سل الجتماعي )تويرت( يف 7 يوليو 2020م و12 يوليو 2020م مواد 

فلمية م�سورة لأو�ساع اأ�سرتني ُعمانيتني تقطنان يف م�ساكن متهالكة، وقد ن�سرت وزارة الإ�سكان والتخطيط 

ا على املادة املرئية املن�سورة يف 7 يوليو 2020م، باأن  العمراين عرب ح�سابها يف التوا�سل الجتماعي تعقيباً

طلب الأ�سرة مدرج �سمن حالت امل�ساعدات ال�سكنية املعتمدة لهذا العام والتي �سيتم تنفيذها. اأما احلالة 

ا مف�سلاً عنها اإىل وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين بعد تن�سيقها امل�سبق  الثانية فقد رفعت اللجنة تقريراً

مع وزارة التنمية الجتماعية، وجاري اإتخاذ اللزم.

الرعاية الصحية:

اأ�سارت املادة رقم )12( من النظام الأ�سا�سي للدولة اىل اأن » تعنى الدولة بال�سحة العامة وبو�سائل 

الوقاية والعلج من الأمرا�ض والأوبئة، وت�سعـى لتوفيـر الرعايــة ال�سحيـة لكـل مواطـن، وت�سجـــع على 

التي  للقواعد  ووفقـا  الدولة  من  بـاإ�سراف  اخلا�سـة  العـلج  ودور  وامل�ستو�سفـات  امل�ستـ�سفيـات  اإن�ســاء 

يحددها القـانون«.

الأمرا�ض  اأحد  يعاين من  ُعماين  2020م مع حالة طفل  13 مار�ض  اللجنة يف  تعاملت  ال�ساأن   ويف هذا 

الوراثية الكيميائية، ما ينتج عنه من تاأخر منائي �سامل، و�سلل ت�سنجي واإعاقة حركية، وعجز يف النطق، 

وكان يتلقى العلج والتاأهيل وفق برنامج تاأهيلي خا�ض يف اأحد املراكز املتخ�س�سة، اإل اأنه تعذر موا�سلة 

اأ�سرته، وقد مت خماطبة وزارة التنمية الجتماعية  هذا الربنامج ب�سبب الظروف املالية التي تعاين منها 

بذلك لإيجاد حل اأو م�ساعدة مل�سكلة الطفل املذكور.

ا ملواطنة تعاين من �سرطان الغدة الكظرية، وبالرجوع  كما ر�سدت اللجنة يف 28 اأبريل 2020م مو�سوعاً

اإىل التفا�سيل كانت املواطنة وبح�سب اخلطة العلجية املقررة لها ي�سرف لها دواء خا�ض للحد من انت�سار 

هذا املر�ض يوميا، اإل اأنه وب�سبب جائحة كورونا )كوفيد 19( توقف �سرف الدواء لعدم توفره بامل�ست�سفى 

�سرفه  وا�ستمرارية  الدواء،  توفري  عن  امل�سرتكة  اجلهود  اأثمرت  ال�سحة  وزارة  مع  وبالتوا�سل  احلكومي. 

للمري�سة وب�سفة م�ستمرة.
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يعانون من  اأبنائها  باأن ثلثة من  تفيد  ا من مواطنة  اللجنة بلغاً تلقت  2020م  اأغ�سط�ض   13 ويف 

ا ل�سعوبة التعامل مع  م�سكلت نف�سية اأبرزها الرهاب الجتماعي منذ اأكرث من خم�ض �سنوات، ونظراً

احلالت الثلث لنقلهم اإىل امل�ست�سفى املخت�ض لتلقي العلج والتاأهيل املنا�سب، توا�سلت اللجنة مع 

اجلهات ال�سحية املخت�سة لتقدمي الرعاية ال�سحية والتاأهيلية، حيث مت و�سع خطة علجية بعد عمل 

تقييم طبي �سامل لهم.

ا بطفل من جن�سية غري ُعمانية يعاين من  ا ُمتعلقاً 2020م مو�سوعاً اأغ�سط�ض   30 كما ر�سدت اللجنة يف 

الكلفة،  عالية  العملية  تلك  اأن  اإل  له،  نخاع  زراعة  اإجراء عملية  يتطلب  الدم(  اللوكيميا )�سرطان  مر�ض 

وعائلته تعاين من ظروف اقت�سادية �سعبة، حيث قامت اللجنة بالتعامل مع املو�سوع مبا يكفل للطفل اإجراء 

العملية بتكاتف اجلهات املعنية واللجنة الُعمانية حلقوق الإن�سان.   

الرعاية األسرية:

ا باأنها اخللية الأ�سا�سية يف املجتمع، ولأهمية عي�ض الإن�سان يف كنف اأ�سرة  تعرف الأ�سرة ا�سطلحاً

ا من  مرتابطة ت�سود بني افرادها املودة واملحبة، واأن ل يحول بينهم اأي عائق للتلقي والجتماع. وانطلقاً

ا على �سون هذا احلق ومتابعته تعاملت اللجنة يف 6 يونيو 2020م مع بلغ من مواطنة  هذا املبداأ وحر�ساً

تلتم�ض ت�سوية مو�سوع التوا�سل مع اأبنائها، حيث اأنها انف�سلت عن زوجها ال�سابق، وتزوجت برجل اآخر، 

ونظرا لنتقال اأبنائها اإىل دولة خليجية لل�سكن مع جدهم تعذر التوا�سل معهم رغم املحاولت امل�ستمرة 

من قبل الأم، وعلى اإثره توا�سلت اللجنة مع �سفارة ال�سلطنة بتلك الدولة، حيث با�سرت ال�سفارة التوا�سل 

مع جد الأبناء، ومن خلل احلوار والنقا�ض كخطوة لتحقيق التفاق حول تقريب الأبناء بالأم، مت التفاق 

مع اجلد واأم الأطفال على ال�سماح لها بالتوا�سل واللقاء معهم، وب�سفة م�ستمرة.  

    كما تعاملت اللجنة مع ثلثة بلغات متعلقة بالظروف القت�سادية املرتتبة على معيل الأ�سرة، 

اأ�سرة تعاين من ظروف اقت�سادية، ب�سبب الأعباء  2020م عن  21 يونيو  اأبرزها بلغ تلقته اللجنة يف 

والتزامات مالية �سهرية، حيث ليوجد لديه  بنكية  الأ�سرة من ديون وقرو�ض  املالية املرتتبة على رب 

دخل �سهري ثابت يعيل به اأ�سرته، ونظرا لغلء ايجار امل�سكن انتقل ابناوؤه وزوجته غري الُعمانية للعي�ض 

يف بلدها. ويف اإطار البحث عن احللول البديلة، والبحث عن فر�سة عمل ملعيل الأ�سرة خاطبت اللجنة 

وزارة التنمية الجتماعية لتوفري م�ساعدة مالية �سهرية للأ�سرة.
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 كما تلقت اللجنة بلغات م�سابهة يف 26 و29 يوليو 2020م، حيث قامت اللجنة بالتن�سيق مع اجلهات 

املخت�سة لإيجاد احللول املنا�سبة لها. 

التعليم:

ن�ست املادة رقم )13( من النظام الأ�سا�سي للدولة على اأن »التعليم ركن اأ�سا�سي لتـقدم املجتمع تـرعاه 

ا يتعلق بتقدمي خدمة  الدولة وت�سعى لن�سره وتعميمه« ويف اإطار هذا احلق تلقت اللجنة يف 6 يوليو 2020م بلغاً

التعليم لطفل يعاين من مر�ض طيف التوحد، حيث افادت وزارة الرتبية والتعليم باأنها تقوم بتعزيز وجتويد 

املنظومة التعليمية لدعم الأطفال ذوي الإعاقة، ولتعزيز دمج هذه الفئة قامت الوزارة باتخاذ عدة اإجراءات 

منها اإ�سدار قرار وزاري رقم )2016/246( لت�سكيل جلنة لو�سع اآليات لتقدمي اخلدمات التعليمية للطلب 

ذوي ا�سطراب طيف التوحد �سمن المكانيات املتاحة للوزارة.كما قامت وزارة الرتبية والتعليم بدمج عدٍد 

من الطلب ذوي ا�سطراب طيف التوحد يف برامج الدمج )الكلي( مبدار�ض التعليم الأ�سا�سي يف عدد من 

املحافظات التعليمية، مما �ساهم يف ت�سهيل املهمة وم�ساعدة هذه الفئة الغالية  من املجتمع .  

ال: العمل والُعمَّ

ال �ساركت اللجنة بتاريخ 2 يناير 2020م مع وزارة العمل يف مناق�سة مو�سوع  وفيما يتعلق بحق العمل والُعمَّ

القوى العاملة الوطنية املنهية خدماتهم)امل�سّرحني( من قبل بع�ض ال�سركات العاملة بال�سلطنة، حيث مت 

عقد اجتماع بني اللجنة ووزارة العمل، ومت اقرتاح اإن�ساء »�سندوق �سد التعطل عن العمل« يهدف اإىل و�سع 

توافر  دون  فجاأة  الراتب  خ�سارة  مع�سلة  يواجه  ل  حتى  املُ�سرح،  للعامل  موؤقت  راتب  توفري  ل�سمان  حلول 

البديل، وتفادي التاأثريات ال�سلبية على حياته الجتماعية، والتزاماته القانونية اأمام البنوك وغريها. وبعد 

�سدور املر�سوم ال�سلطاين رقم )2020/82( القا�سي باإن�ساء »نظام الأمان الوظيفي« واآليات عمله فاإن ذلك 

يعترب خطوة عملية هامة �ستوفر باإذن اهلل احلل املنا�سب لهذه امل�سكلة الإجتماعية والإن�سانية.

يف  العاملة  ال�سركات  اإحدى  يف  لوظيفة  تقدم  مواطن  من  ا  بلغاً 2020م  فرباير   16 يف  اللجنة  وتلقت 

قطاع التاأمني، وقد قام بالتوقيع على عر�ض قبوله للوظيفة، وبعد ا�ستكمال كافة الإجراءات املطلوبة، قامت 

ال�سركة بالعدول عن توظيفه رغم اأنه قام بتقدمي ا�ستقالته لدى ال�سركة التي كان يعمل فيها، على �سوء ذلك 

مت خماطبة الحتاد العام للعمال، وح�سلت اللجنة على رد باأن املو�سوع مت اإحالته اإىل املحكمة املخت�سة 

للبت فيه واإن�ساف امل�ستكي وفق القانون.
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العمال  رواتب  �سايف  ن�سبة من  بحجز  ال�سركات  بع�ض  قيام  2020م  مار�ض   19 اللجنة يف  ر�سدت  كما 

ب�سبب جائحة كورونا، وبعد درا�سة املو�سوع تبني باأن �ساحب العمل ُملزم بدفع اأجور العاملني لديه، طوال 

ا لأي �سبب ل دخل للعمال فيه طاملا رغب �ساحب العمل يف ا�ستمرار عملهم  ا اأو جزئياً فرتة تعطيل املن�ساأة كلياً

لديه، ومت اإحالة املو�سوع اإىل اجلهة املخت�سة لتخاذ اللزم.

ملتزمة  غري  باأنها  اخلا�ض  القطاع  يف  العاملة  ال�سركات  اإحدى  2020م  اأبريل   13 يف  اللجنة  ور�سدت 

التن�سيق  الوقائية، وال�سلمة املهنية حلماية العمال من جائحة فريو�ض كورونا، حيث مت  التدابري  بتطبيق 

مع وزارة العمل، والحتاد العام للعمال، ومت تنظيم العمل داخل ال�سركة، ومنع التجمعات مع اإلزام ال�سركة 

بتوفري امل�ستلزمات ال�سحية اللزمة.

ا  مبجموعة من القوى العاملة الوافدة تعمل يف  ا متعلقاً كما تابعت اللجنة يف 1 مايو 2020م  مو�سوعاً

قطاع الإن�ساء والت�سييد باإحدى وليات ال�سلطنة، تبني بعد زيارتهم من قبل موظفي الر�سد والبلغات 

عدم �سرف اأجورهم منذ ت�سعة اأ�سهر، مما اأدى اإىل عدم ا�ستطاعتهم توفري املواد الغذائية والتموينية، 

وانتهاء بطاقات العمل لبع�سهم منذ ما يقارب 3 �سنوات، وعدم التزام ال�سركة بتوفري م�سكن ملئم لهم 

يتوافق مع املعايري العامة ل�سرتاطات ال�سلمة وال�سحة املهنية. على اإثر ذلك خاطبت اللجنة وزارة 

العمل، والحتاد العام لعمال �سلطنة ُعمان، وح�سلت على رد من الحتاد العام للعمال مفاده باأنه مت 

التوا�سل مع املديرية العامة للرعاية العمالية لتخاذ اللزم.

تفاعلت اللجنة يف 6 يوليو 2020م مع تقرير �سحفي بثته اإحدى الإذاعات اخلا�سة عرب من�ستها بالتوا�سل 

الجتماعي حول تباين �سروط توظيف كوادر اللغة الجنليزية بوزارة الرتبية والتعليم، وقد اأفادت وزارة 

الُعمانيني وغري  الإجنليزية  اللغة  تعيني معلمي  الوزارة يف  تنتهجها  التي  الإجراءات  باأن  والتعليم  الرتبية 

الُعمانيني، وفق منظور تخطيطي لتحقيق التوازن مع احتياجاتها من املعلمني.

ا من مواطن يعاين من اإعاقة حركية يطلب احل�سول على  كما تلقت اللجنة يف 7 يوليو 2020م بلغاً

عمل يتنا�سب مع ظروف وطبيعة اعاقته، وعليه اأحالت اللجنة املو�سوع اإىل وزارة العمل لدرا�سة طلبه 

وفق النظم املعمول بها. 

بناء  ال�سورى  الب�سرية مبجل�ض  واملوارد  ال�سباب  اأع�ساء جلنة  مع  لقاء م�سرتك  اللجنة يف  �ساركت  كما 

على دعوة تلقتها من املجل�ض املوقر، وذلك ملناق�سة الأطر املرتبطة بحقوق الإن�سان يف قانون العمل الُعماين 

اجلديد، يف اإطار درا�سة تقوم بها جلنة ال�سباب واملوارد الب�سرية مبجل�ض ال�سورى لقرتاح تعديلت على 
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قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2003/35(،  وذلك �سمن م�ساهمة اللجنة يف تقدمي اأية 

مقرتحات تخدم القوانني والت�سريعات لتتوافق مع مبادئ حقوق الإن�سان الدولية، وتن�سجم مع التفاقيات 

واملعاهدات التي ان�سمت اإليها ال�سلطنة.

ثالثًا:حقوق الفئات األحق بالرعاية:

حقوق الطفل:

يعد الطفل وحقوقه من �سمن الأولويات الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان يف ال�سلطنة كون الطفل من الفئات 

التي �سنفت بالأحق بالرعاية. ويف هذا الإطار قامت ال�سلطنة خلل ال�سنوات الأخرية بالت�سديق على 

التفاقية الدولية املعنية بالطفل، اإ�سافة اىل �سنها الت�سريعات اللزمة حلمايته وعلى راأ�سها القانون 

الُعماين للطفل.

وقد تابعت اللجنة خلل عام 2020م حوادث الإ�ساءة و الإهمال نحو الأطفال التي تتكرر للأ�سف ال�سديد 

القطاعات  املبذولة من خمتلف  كل اجلهود  رغم  ا�ستمرارية حدوثها  بحكم  ت�سكل ظاهرة  اأ�سبحت  حيث 

احلكومية واخلا�سة ملجابهة هذه امل�سكلة. واإدراكا من اللجنة الُعمانية حلقوق الإن�سان باأهمية �سمان حق 

الطفل يف احلياة والرعاية، خ�س�ست اللجنة على موقعها الإلكرتوين م�ساحة لعر�ض بع�ض املقاطع الفيلمية 

التي اأنتجتها فيما يخ�ض التوعية بهذا املو�سوع، اإ�سافة اإىل خماطبتها للجهات احلكومية املخت�سة لتعزيز 

الآليات املتخذة يف هذا ال�ساأن. 

ا من حوادث غرق الأطفال بينها حادثة وقعت يف 28 مار�ض 2020م  ر�سدت اللجنة هذا العام عدداً

واأودت بحياة طفلني بولية اخلابورة مبحافظة �سمال الباطنة، وحادثة وقعت يف 26 مايو 2020م بولية 

وقعت  كما  �سباحة،  ا يف حو�ض  توّفوا غرقاً اأطفال   3 راح �سحيتها  ال�سرقية  �سمال  امل�سيبي مبحافظة 

الباطنة، وحادثة  2020م بولية �سحم مبحافظة �سمال  يوليو   1 حادثة غرق ذهب �سحيتها طفٌل يف 

اأخرى يف 28 يوليو 2020م بولية الر�ستاق مبحافظة جنوب الباطنة كانت �سحيتها طفلة تبلغ من العمر 

ا.  15 عاماً

ا يو�سح اأن عدد البلغات حلالت الإ�ساءة للطفل الواردة  كما ر�سدت اللجنة يف 9 يوليو 2020م  تقريراً

خلط حماية الطفل خلل العام املن�سرم بلغت )707( ومت التن�سيق مع جهات الخت�سا�ض لتدار�ض احللول 

املنا�سبة للتعامل مع هذه البلغات.
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اأحد  بالبيع على  العمر ثمان �سنوات يقوم  ا لطفل يبلغ من  2020م  بلغاً 11 مايو  اللجنة يف  كما تلقت 

الطرق العامة مبحافظة م�سقط حتت ظروف غري ملئمة ودون رقابة والديه، وبالتن�سيق مع املعنيني بدائرة 

احلماية الأ�سرية مت التعامل مع احلالة وفق ما يتوائم مع قانون الطفل.

ا  ويف اإطار م�سوؤولية »اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان« وتفاعلها مع حقوق الطفل، تابعت اللجنة تقريراً

ا ن�سرته اإحدى ال�سحف املحلية حول مو�سوع خط حماية الطفل املعني بتلقي الت�سالت اخلا�سة  �سحفياً

بالإ�ساءة اإىل الأطفال،  حيث اأ�سار التقرير اإىل ارتفاع احلالت امل�سجلة باملقارنة مع عام )2018م(، حيث 

على اإثره التقى فريق من اللجنة مع فريق من دائرة احلماية الأ�سرية بوزارة التنمية الجتماعية ملناق�سة 

املو�سوع والوقوف على اأ�سبابه، ودرا�سة تعزيز اجلهود اللزمة.

االشخاص ذوي اإلعاقة:

يف  الإعاقة  ذوي  من  وطالبة  طالب   26 قبول  2020م   يوليو   8 يف  اللجنة  احلق ر�سدت  هذا  اإطار  يف 

برنامج الدرا�سات اجلامعية بجامعة ال�سلطان قابو�ض للعام الأكادميي )2020-2021(، مما يعزز اجلهود 

واخلدمات التي يتم تقدميها لهذه الفئة العزيزة من املجتمع.

المسنُّون:
اإىل �سن قوانني تنظم تطبيقها من  كفلت الدولة حقوق امل�سنني بطرق وو�سائل خمتلفة، حيث �سارعت 

يف  اللجنة  املجتمع ر�سدت  من  الغالية  الفئة  لهذه  واملتابعة  الهتمام  اإطار  ويف  املعنية.  موؤ�س�ساتها  خلل 

يعاين  م�سن  مواطن  ،حالة  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  تداوله عرب  ا مت  ا م�سوراً 2020م  مقطعاً مايو   21

من ظروف اجتماعية �سعبة حيث يعي�ض مع اأ�سرة بديلة وهي اآلية متبعة من قبل املوؤ�س�سة املعنية بالدولة، 

معيل  اأو  اأقرباء  لديه  لي�ض  الذي  امل�سن  ال�سخ�ض  ليتمكن  الأن�سب  هو  العادة  يف  اخليار  هذا  يكون  حيث 

بتقدمي  البديلة  الأ�سرة  تلك  التزام  التق�سي عدم  بعد  ا  وات�سح لحقاً بديلة.  اأ�سرية  العي�ض يف كنف رعاية 

الرعاية الجتماعية اللزمة وعدم توفري املكان امللئم لإقامة امل�سن، بالرغم من ح�سول الأ�سرة البديلة 

على امل�ساريف اللزمة لرعايته من وزارة التنمية الجتماعية. على اإثره توا�سلت اللجنة مع وزارة التنمية 

ا بنقل امل�سن بعد موافقته اإىل دار الرعاية الجتماعية بولية الر�ستاق للإقامة  الجتماعية والتي جتاوبت فوراً

بها، وتوفري كافة متطلبات رعايته.
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اإح�سائية الر�سد وتلقي البالغات 2020م

الإجمايلالبالغاتالر�سدنوع احلق

145ال�سلمة اجل�سدية

336امل�ساعدة القانونية

112احلق يف التنقل

011اجلن�سية

8311ال�سجون

415امل�سكن امللئم

527الرعاية ال�سحية

055الرعاية الأ�سرية

011التعليم

9514العمل والعمال

639الطفل

101املراأة

101ال�سخا�ض ذوي الإعاقة

112امل�سنون

403070الإجمايل





األنشطة والمشاركات 
الداخلية 
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اإن الظروف التي �سهدتها ال�سلطنة ب�سبب جائحة فريو�ض كرونا ) كوفيد -19 ( خلل هذا العام 

وفق  ون�ساطها  عملها  وا�سلت  اللجنة  اأن  اإل  العامل،  اأنحاء  يف  الو�سع  هو  كما  را�ستثنائية  �سعبة  كانت 

الإجراءات  كافة  مراعاة  مع  والأعمال  املنا�سط  من  جمموعة  نفذت  حيث  بها،  املناطة  امل�سوؤليات 

نفذتها  التي  الأعمال  اأبرز  التقرير  من  الق�سم  هذا  ويعر�ض  هذا  ال�سلطنة.  و�سعتها  التي  الحرتازية 

م�ساركاتها  اأبرز  يتناول  كما  الإن�سان،  بحقوق  والتثقيف  التوعية  جمال  يف  2020م  عام  خلل  اللجنة 

اخلارجية يف الجتماعات، واملوؤمترات، وحلقات العمل الإقليمية والدولية، والتي مت معظمها عرب تقنيات 

الت�سال املرئي )عن بعد(.

من اجتماعات اللجنة خالل عام 2020م

الزيارات التوعوية:
2020م زيارات توعوية وتثقيفية نفذتها فرق عمل اللجنة اإىل موؤ�س�سات حكومية،  �سهد بداية عام 

واأخرى تابعة للمجتمع املدين؛ حيث قامت اللجنة من خلل تلك الزيارات بتوزيع اإ�سداراتها اخلا�سة 

بحقوق الإن�سان، والتي ت�ستهدف جميع �سرائح املجتمع، ومت من خللها تو�سيح روؤية ور�سالة اللجنة، 

اإىل  التي تقوم بها يف جمال الر�سد وتلقي البلغات، بالإ�سافة  وجانب من اخت�سا�ساتها، والأعمال 

دورها يف ن�سر التوعية والتثقيف بحقوق الإن�سان.
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معرض مسقط الدولي للكتاب:
�ساركت اللجنة يف فعاليات »معر�ض م�سقط الدويل للكتاب« لعام 2020م من خلل ركن �سمن اأركان 

باملنظمات  وعلقتها  عملها،  وطبيعة  واخت�سا�ساتها،  اللجنة  ر�سالة  تو�سيح  خلله  من  مت  املعر�ض 

الإقليمية والدولية، وو�سائل وطرق تقدمي البلغات، ودورها يف الرد على ما تثريه املنظمات واحلكومات 

اخلارجية حول املو�سوعات ذات العلقة بحقوق الإن�سان بال�سلطنة، كما مت  توزيع اإ�سدارات اللجنة التي 

تت�سمن كتيبات، ومطويات، واإ�سدارات تعّرف بحقوق الإن�سان، وتو�سح حقوق فئات املجتمع املختلفة، 

البلغات،  وتلقي  الر�سد  من  وموظفني  القانونيني،  من  ا  عدداً ت�سم  عمل  فرق  اللجنة  وخ�س�ست 

اللجنة  قامت  التي  الأفلم  عر�ض  مت  امل�ساركة  وخلل  والإعلم،  والتثقيف  التوعية  يف  واأخ�سائيني 

باإنتاجها خلل ال�سنوات املا�سية.

يف  م�ساركتهـــا  و�سمـــن 

اللجنـــة  اأقامـــت  املعر�ـــض 

نـــدوة تعريفية لطبيعة عملها 

واخت�سا�ساتهـــا، وتطور اآلية 

البلغـــات  وتلقـــي  الر�ســـد 

بالإ�سافـــة  تعتمدهـــا،  التـــي 

اإىل برامج التوعية والتثقيف 

بحقوق الإن�سان التي تنفذها.

اللجنـــة  نظمـــت  كمـــا 

فعاليـــات خمتلفـــة للأطفال 

بركن م�ســـرح الطفل �سمن 

فعاليـــات التن�سيـــط الثقايف 

للطفل التي �سهدها معر�ض 

للكتـــاب،  الـــدويل  م�سقـــط 

وا�ستملـــت الفعاليـــات علـــى 

عـــدٍد مـــن امل�سابقات والأن�سطـــة اخلا�سة بالأطفال، ومر�ســـم للتلوين، بالإ�سافة اإىل فقـــرة للقراءة من 

كتيبات اللجنة التي ت�ستهدف فئة الأطفال.

جانب من فعاليات الأطفال التي قدمتها اللجنة يف 

معر�ض م�سقط الدويل للكتاب لعام 2020م
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اإلصدارات والمطبوعات الحقوقية:

الإ�سدار الأبرز للجنة هذا العام عن ال�سلطان قابو�ض بن �سعيد -طيب اهلل ثراه- وما قدمه لالإن�سان والإن�سانية 

اأ�سدرت »اللجنة الُعمانية حلقوق الإن�سان« يف يناير 2020م كتاب »الإن�سان يف فكر ال�سلطان«، والذي جاء 

وفاءاً لروح فقيد الوطن والأمة ال�سلطان قابو�ض بن �سعيد – طيب اهلل ثراه – الذي �سّخر جل فكره وجهده 

خلدمة الإن�سان والإن�سانية.

وجاء الكتاب عرب اأبواب خمتلفة ليوثق ما قدمه ال�سلطان قابو�ض -رحمه اهلل- للإن�سان منذ بزوغ فجر 

ا، وبلغة �سردية تغو�ض يف عمق �سخ�سية ال�سلطان  ا وخارجياً النه�سة احلديثة لُعمان يف خمتلف اجلوانب داخلياً
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اأن  النه�سة احلديثة،  عامااً من  الثاقب طوال خم�سني  وفكره  ال�سديدة،  روؤيته  ا�ستطاع عرب  الذي  الراحل 

يوؤ�س�ض ملفهوم رعاية الإن�سان ورعايته و�سون حقوقِه يف �سلطنة ُعمان.

كما �سدر عن اللجنة يف بداية عام 2020م تقريرها ال�سنوي لعام 2019م باللغتني العربية والإجنليزية؛ 

املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات  اإىل  بالإ�سافة  العامة،  واملوؤ�س�سات  الهيئات  خمتلف  على  توزيعِه  مت  حيث 

والفراد.

وبالتعاون مع اللجنة ا�سدر الباحث الدكتور حممد بن عبداهلل بن ا�سماعيل الفزاري كتاب »اآليات حماية 

الإن�سان من  املعنية بحماية حقوق  الإقليمية  الآليات  يتناول  والذي  الإقليمي«  امل�ستوى  الإن�سان على  حقوق 

خلل طرح اأربعة اأنظمة اإقليمية، واملقارنة فيما بينها، وهو عبارة عن اأطروحة علمية للباحث نال بها درجة 

الدكتوراة يف القانون العام. وياأتي ذلك �سمن الدعم الذي تقدمه اللجنة لأبناء الوطن الذين  يقومون باأي 

جهد علمي اأو بحثي يف جمال حقوق الإن�سان.

من اإ�سدارات اأبناء الوطن الباحثني يف جمالت حقوق الإن�سان التي تقدم اللجنة لها الدعم والت�سجيع

وهدفت الدرا�سة التي ت�سمنها الكتاب اإىل التعريف بالآليات الإقليمية املعنية بحماية حقوق الإن�سان �سواء 

ا  مهماً ا  مو�سوعاً ذلك  يعترب  حيث  والتطبيقي،  الإجرائي  جانبها  يف  اأو  املوؤ�س�سي  اأو  املو�سوعي  جانبها  يف 

ا لكافة الأ�سخا�ض واملوؤ�س�سات املعنية بالبحث يف و�سائل حماية وتعزيز حقوق الإن�سان. كما ركزت  وجوهرياً

الدرا�سة على املقارنة بني الآليات الإقليمية حلماية حقوق الإن�سان من خلل طرح اأربعة اأنظمة اإقليمية هي 

الإطار الأوروبي والأمريكي والأفريقي والعربي.
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من  عدد  طباعة  باإعادة  اللجنة  قامت  الإن�سان  حقوق  جمال  يف  ومطبوعاتها  اللجنة،  ملكتبة  ا  وتعزيزاً

الإ�سدارات احلقوقية التي تعود ملكيتها للجنة؛ حيث بلغ عدد الإ�سدارات احلقوقية التي اأ�سدرتها اللجنة 

ا تناولت مو�سوعات خمتلفة �سملت  اأكرث من )30( ا�سداراً 2008م،  اإن�سائها يف عام  خلل م�سريتها منذ 

حقوق املراأة، والطفل، وذوي الإعاقة، وغريها من فئات املجتمع.

منصات اللجنة عبر وسائل التواصل االجتماعي )تويتر، انستغرام(:
)تويرت(  الجتماعي  التوا�سل  من�سات  على  ح�ساباتها  تفعيل  2020م  عام  خلل  اللجنة  وا�سلت 

و)ان�ستغرام(؛ وذلك يف اإطار جهودها للتوا�سل مع خمتلف فئات املجتمع، وتو�سيح الأعمال التي تقوم بها، 

واملهام التي توؤديها يف املجالت املت�سلة بحقوق الإن�سان. ولقد حقق ذلك نقل اخبار حقوق الإن�سان، ون�ساط  

اجلمهور،  مع  التفاعل  اإىل  بالإ�سافة  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  ملتابعي  واأن�سطتها  وفعالياتها،  اللجنة، 

ور�سد الق�سايا املتعلقة بحقوق الإن�سان.

ح�ساب اللجنة الر�سمي على من�سة التوا�سل الجتماعي »تويرت«

الموقع اإللكتروني:
ال�سلطنة ملواجهة جائحة )كورونا( وتقليل  التي اتخذتها  بالإجراءات الحرتازية  اإطار اللتزام  يف 

تقوم  التي  الأعمال  ن�سرت من خللِه  الإلكرتوين، حيث  بتفعيل موقعها  اللجنة  ال�سلبية، قامت  اآثارها 

بها، واملهام التي توؤديها يف املجالت املت�سلة بحقوق الإن�سان، كما قامت بتي�سري اآلية تقدمي بلغاتهم 

الر�سد  بدائرة  املُخت�سني  اإىل  مبا�سرةاً  البلغ  لي�سل  لذلك  املخ�س�ض  النموذج  تعبئة  عرب  ا  اإلكرتونياً

وتلقي البلغات. 
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موقع اللجنة الإلكرتوين

كما �سهلت للباحثني والدار�سني يف املجالت املت�سلة بحقوق الإن�سان احل�سول على اإ�سدارات اللجنة، 

والتقارير ال�سنوية التي ُت�سدرها عرب اإتاحة اإمكانية ت�سفح كافة الإ�سدارات، وحتميلها من خلل املوقع 

الإلكرتوين دون احلاجة اإىل زيارة مبنى اللجنة. كما اأ�سبح بالإمكان من خلل املوقع تقدمي طلب لزيارة 

تقدمي  وبعد  الإن�سان،  حقوق  جمالت  خمتلف  يف  التخ�س�سية  الكتب  مئات  حتوي  التي  اللجنة  مكتبة 

ا مع مقدمِه لتحديد موعد زيارتِه ملكتبة اللجنة وا�ستعارة املطبوع اللزم. الطلب يتم التوا�سل هاتفياً

اللقاءات الصحفية واإلذاعية والتلفزيونية:
ا للجنة يف خمتلف و�سائل الإعلم املحلية يف اإطار احلر�ض على تو�سيح  ا منتظماً �سهد عام 2020م ظهوراً

عملها ون�ساطها ودورها يف التعريف والتوعية بحقوق الإن�سان، حيث �سمل ذلك ن�سر اأخبار اللجنة وفعالياتها 

اإذاعية وتلفزيونية للحديث عن خمتلف مو�سوعات حقوق الإن�سان،  يف ال�سحف املحلية، وتن�سيق لقاءات 

وتقدمي املعلومات احلقوقية حول املو�سوعات امل�ستجدة، والتي تت�سل مبهام وعمل اللجنة مب�ساركة عدد من 

املُخت�سني من اأع�سائها وموظفيها.



المشاركات الخارجية 





51

إطار  في  اإلنسان  حقوق  ثقافة  نشر  حول  اإلقليمية  الحلقة   -1
التنمية المستدامة بمراكش:

اأعمال حلقة العمل الإقليمية حول ن�سر  2020م يف  4-5 فرباير  �سارك وفد من اللجنة خلل الفرتة من 

ثقافة حقوق الإن�سان يف اإطار اأهداف التنمية امل�ستدامة والتي نظمتها »ال�سبكة العربية للموؤ�س�سات الوطنية 

احللقة  خ�س�ست  حيث  املغربية،  باململكة  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�ض  مع  بالتعاون  الإن�سان«  حلقوق 

ملناق�سة الإطار العام الدويل لأهداف التنمية امل�ستدامة، ون�سر ثقافة حقوق الإن�سان، ودور املوؤ�س�سات الوطنية 

حلقوق الإن�سان. وعر�ست خلل احللقة التجارب واملمار�سات الف�سلى والدرو�ض امل�ستفادة، كما تناولت تعاون 

ال�سركاء مع ال�سبكة العربية لتنفيذ برامج املوؤ�س�سات الأع�ساء على امل�ستوى الإقليمي، ومت عر�ض التحديات 

والحتياجات العامة وفق الأولويات، وطرح الربامج التي �سيتم تنفيذها من قبل املوؤ�س�سات الوطنية. 

وهدفت احللقة اإىل تبادل التجارب يف جمال قيام املوؤ�س�سات الوطنية العربية حلقوق الإن�سان مبهامها يف 

جمال ن�سر ثقافة حقوق الإن�سان، والتعرف على التحديات التي تواجهها، واإيجاد الو�سائل واحللول املمكنة، 

الدويل  والتحالف  العربية،  املوؤ�س�سات  بني  التعاون  جمالت  ودرا�سة  والقدرات،  اخلربات  على  والوقوف 

للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان. 

2- ورشة مكافحة االتجار بالبشر بالقاهرة:

م�ساركة فريق من اللجنة يف ور�سة مكافحة الجتار بالب�سر بالقاهرة



52

�سارك فريق عمل من اللجنة يف فعاليات ور�سة العمل اخلا�سة باجلهود الوطنية والإقليمية يف جمال 

مكافحة الجتار بالب�سر، والتي عقدت يف مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة خلل الفرتة من 13-9 

فرباير 2020م و�سط م�ساركة وا�سعة من املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان، ومنظمات املجتمع املدين، 

واملنظمات الإقليمية والدولية، واأجهزة جامعة الدول العربية، ووكالت الأمم املتحدة املعنية مبكافحة 

الجتار بالب�سر.

وهدفت الور�سة اإىل ا�ستعرا�ض اجلهود، وتبادل اأف�سل املمار�سات، والنظر يف ال�سبل املثلى لتجاوز 

الأمني  التعاون  اآليات  وتعزيز  والدولية،  الإقليمية  ال�سكوك  مل�سامني  الأمثل  التنفيذ  نحو  التحديات 

ودعم  بالب�سر،  الجتار  ملنع  والدولية  والإقليمية  الوطنية  وتكثيف اجلهود  ا،  ودولياً ا  اإقليمياً والق�سائي 

واإن�ساء  والدولية،  الإقليمية  التطورات  يواكب  مبا  الوطنية  ت�سريعاتها  لتحديث  العربية  الدول  جهود 

وتعزيز مهام الآليات الوطنية ملكافحة الجتار بالب�سر، والتعريف بالأطر القانونية الوطنية والإقليمية 

والدولية ملكافحة الجتار بالب�سر، وا�ستعرا�ض التجارب الناجحة يف �سياق تبادل اخلربات بني اجلهات 

امل�ساركة.

3- مؤتمر وسائل التواصل االجتماعي بالدوحة:
بالدوحة عا�سمة دولة قطر وخلل الفرتة من 16-17 فرباير 2020م �ساركت اللجنة يف فعاليات املوؤمتر 

الدويل »و�سائل التوا�سل الجتماعي بعنوان: التحديات و�سبل دعم احلريات وحماية الن�سطاء«، مب�ساركة 

اأكرث من 300 منظمة دولية وجامعة، ومركز تفكري ، وكربى ال�سركات املتخ�س�سة يف جمال �سبكات التوا�سل 

ال�سامية  املتحدة  الأمم  ومفو�سية  قطر،  بدولة  الإن�سان  الوطنية حلقوق  اللجنة  من  وبتنظيم  الجتماعي. 

العاملي  والتحالف  لل�سحفيني،  الدولية  والفيدرالية  الأوروبي،  والربملان  املتحدة،  بالأمم  الإن�سان  حلقوق 

للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان.

و�سهد املوؤمتر مناق�سة اأكرث من 40 ورقة عمل خلل 5 جل�سات نقا�سية تفاعلية، و4 جمموعات عمل موزاية 

ملكافحة  الأوروبي  الحتاد  وممثل  الأوروبي،  الحتاد  دول  من  بارزة  �سخ�سيات  قدمتها  يومني،  مدار  على 

الإرهاب، وممثل الحتاد الأوروبي حلقوق الإن�سان، اإىل جانب م�ساركة نواب من الربملان الأوربي، واملقرر 

واملقرر اخلا�ض  الأقليات،  املتحدة حول  واملقرر اخلا�ض للأمم  املتحدة حول اخل�سو�سية،  اخلا�ض للأمم 

للأمم املتحدة حول الدميقراطية، وممثلني عن منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، ووكالت الأمم املتحدة، 

واملنظمات الدولية.
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جانب من فعاليات موؤمتر و�سائل التوا�سل الجتماعي الذي عقد يف دولة قطر مب�ساركة اللجنة 

4- مؤتمر دور اإلعالم في تعزيز نزاهة ومصداقية العملية االنتخابية:

قدمت اللجنة ورقة علمية حول تعريف وحدود حرية الراأي والتعبري، عرب من�سات التوا�سل الإلكرتونية، 

اأن تلعبها، بالإ�سافة اإىل جوانبها ال�سلبية التي ينبغي جتنبها، والدور الذي  والأدوار الإيجابية التي مُيكن 

مُيكن اأن تقوم به اأثناء العملية النتخابية، ومناذج من الأنظمة والد�ساتري العربية التي كفلت حرية الراأي 

والتعبري ومنها النظام الأ�سا�سي لل�سلطنة؛ وذلك خلل م�ساركة وفد من اللجنة يف فعاليات املوؤمتر الإقليمي 

لدور الإعلم يف تعزيز نزاهة وم�سداقية العملية النتخابية والذي اأقيمت فعالياتُه يف العا�سمة املوريتانية 

نواك�سوط خلل الفرتة من 5-6 مار�ض 2020م.

وهدف املوؤمتر اإىل مناق�سة اأف�سل ال�سبل لتعزيز ال�سفافية وامل�سداقية يف النتخابات، وتو�سيح الدور 

املهم الذي ميكن اأن يلعبه الإعلم يف ذلك، وتعزيز العلقة بني الإدارات النتخابية والإعلمية، وتفعيل 

الأدوار املختلفة التي تلعبها و�سائل العلم، مبا فيها و�سائل التوا�سل الجتماعي، بالإ�سافة اإىل تبادل 

التجارب حول اأف�سل املمار�سات ملحاربة الأخبار الزائفة اأثناء النتخابات، وتفعيل دور الإعلم يف تثقيف 

الناخبني وتدريبهم على ممار�سة احلق يف العملية النتخابية.
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5- ندوة الرقابة على أماكن االحتجاز:
والذي  الإيذاء«  »عدم  مبداأ  من  الحتجاز  اأماكن  على  الرقابة  اإلكرتونية حول  ندوة  اللجنة يف  �ساركت 

نظمته ال�سبكة العربية للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان وجمعية مناه�سة التعذيب - مقرها جنيف – 

وذلك يف 11 يونيو 2020م عرب الإت�سال املرئي.

هدفت الندوة اإىل التعرف على التحديات الرئي�سية واملمار�سات الإيجابية املتعلقة مبنع ومواجهة انت�سار 

فريو�ض كوفيد-19 يف اأماكن الإحتجاز، وتقدمي اإر�سادات عملية ملراقبي الحتجاز ب�ساأن التدابري الحرتازية 

الفّعالة والعتبارات ال�سحية التي يتعني على املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان والآليات الوقائية الوطنية 

اتخاذها يف اأثناء زيارة اأماكن الحتجاز.

في  والتعليم  التربية  مستقبل   « حول:  االستشاري  اللقاء   -6
المنطقة العربية«:

�ساركت اللجنة يف 30 يونيو 2020م، يف اللقاء ال�ست�ساري حول » م�ستقبل الرتبية والتعليم يف املنطقة العربية، 

الإن�سان  حلقوق  العربي  املعهد  مع  بالتعاون  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  للموؤ�س�سات  العربية  ال�سبكة  نظمته  والذي 

عرب تطبيق ZOOM ، وتناول اللقاء واقع وا�سكاليات التعليم يف البلدان العربية. وناق�ض اللقاء اأهم التحديات 

وامل�ساكل التي تواجه الرتبية والتعليم، بالإ�سافة اىل الت�سورات واملقرتحات لتطوير دور الرتبية والتعليم، كما ركز 

اللقاء على حماور رئي�سية تتناول عملية اإعادة التفكري يف مفهوم ومقايي�ض التنمية والتطور، علوة على �سياغة 

روؤى جديدة للرتبية يف وقائع متعددة، واملعرفة ك�سالح عام عاملي، واإعادة ر�سم اأطر الرتبية والتعليم، بالإ�سافة 

اإىل اإتباع منهج اإن�ساين للتعليم والتنمية، ف�سلاً عن �سرح مبادرة اليون�سكو العاملية، والهيئة الدولية رفيعة امل�ستوى 

لإعادة ت�سور م�ستقبل الرتبية والتعليم بحلول عام 2050م. 

7- منتدى سمرقند لحقوق اإلنسان:
�ساركت اللجنة يف اأعمال منتدى �سمرقند حلقوق الإن�سان الذي عقد عرب الت�سال املرئي بتنظيم من 

املركز الوطني حلقوق الإن�سان بجمهورية اأوزبك�ستان، ومب�ساركة )50( متحدث من )15( دولة خلل الفرتة 

من 12-13 اأغ�سط�ض2020م.  

وناق�ض املنتدى م�سروع اتفاقية الأمم املتحدة الدولية حلقوق ال�سباب، التي مت تطويرها مببادرة من رئي�ض 

اإ�سافة  املتحدة،  العامة للأمم  للجمعية  وال�سبعني  الثانية  الدورة  اقرتاحها يف  اأوزبك�ستان، ومت  جمهورية 
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اىل الدور املهم والإيجابي لل�سباب يف التنمية امل�ستدامة، وحقوق ال�سباب والتعليم، ومنع الأزمات، و�سمان 

امل�ساواة بني اجلن�سني، واإعمال حقوق الإن�سان وبناء ثقافة ال�سلم، والتي ت�سكل جوهر ا�سرتاتيجية الأمم 

املتحدة لل�سباب.

وهدف املنتدى الذي يعقد كل �سنتني اإىل تعزيز التعاون الدويل والإقليمي يف جمال حقوق الإن�سان، ومناق�سة 

الق�سايا، والأدوات والآليات الدولية والإقليمية القائمة حلماية وتعزيز حقوق ال�سباب، ف�سلاً عن دورهم يف تنفيذ 

اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة، وبرنامج الأمم املتحدة العاملي الرتبية على حقوق الإن�سان.

8- اجتماع منتدى آسيا والمحيط الهادئ:

�ساركت اللجنة يف اعمال الجتماع ال�سنوي اخلام�ض والع�سرون ملنتدى اآ�سيا واملحيط الهادئ يف 9 �سبتمرب 

الوطنية  للموؤ�س�سات  العاملي  والتحالف  املدين،  املجتمع  عن  وممثلني  املنتدى،  اأع�ساء  مب�ساركة  2020م، 

حلقوق الإن�سان، وخرباء دوليني يف جمال حقوق الإن�سان.

كورونا  فريو�ض  جائحة  حتديات  مناق�سة  املرئي  الت�سال  تقنية  عرب  ُعقد  الذي  الجتماع  خلل   ومت 

)كوفيد – 19( وتعامل اللجان الوطنية املعنية بحقوق الإن�سان معها، كما مت اجراء انتخابات للجنة احلوكمة 

يف املنتدى،  واختيار ممثل املنتدى ملكتب  التحالف العاملي للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان.

م�ساركة فريق من اللجنة يف اجتماع منتدى اآ�سيا واملحيط الهادئ
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9- اجتماع الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات الوطنية العربية 
المعنية بحقوق اإلنسان:

رئي�ض اللجنة يراأ�ض الفريق امل�سارك يف اجتماع ال�سبكة العربية للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان

تراأ�ض املكرم ال�سيخ عبداهلل بن �سوين احلو�سني رئي�ض »اللجنة الُعمانية حلقوق الإن�سان« يف 5 نوفمرب 2020م 

فريق اللجنة امل�سارك يف اجتماع الروؤ�ساء التنفيذيني للموؤ�س�سات الوطنية العربية املعنية بحقوق الإن�سان، والذي 

عقدتُه »ال�سبكة العربية للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان« عرب  تطبيق )زوم( للت�سال املرئي.

العامة، ومناق�سة  لل�سبكة، وتو�سيات اجلمعية  التنفيذية  اللجنة  ت�سمن الجتماع الطلع على قرارات 

تداعيات جائحة فريو�ض كرونا )كوفيد -19(من الناحية الإن�سانية، وعر�ض اأهم الأعمال التي مت تنفيذها 

الإن�سان  حقوق  موؤ�س�سات  تواجه  التي  التحديات  اأهم  على  الوقوف  اإىل   بالإ�سافة  اجلاري،  العام  خلل 

العربية، وعر�ض الدليل التدريبي الذي اأعدته ال�سبكة، واإقرار م�سروع خطة العمل لل�سنة القادمة، وتبادل 

الآراء واخلربات يف املو�سوعات ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان.

وخلل الجتماع مت مناق�سة ا�ستكمال اجراءات ع�سويتي جمهورية جيبوتي، وجمهورية جزر الُقُمر؛ حيث 

�سيكون بذلك جمموع اأع�ساء ال�سبكة العربية للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان احلا�سلني على الع�سوية  

15 موؤ�س�سة.

وتعد اللجنة الُعمانية حلقوق الإن�سان من بني الأع�ساء الفاعلني يف ال�سبكة، وُت�سارك ب�سفة دائمة يف 

الربامج والأن�سطة والدورات التدريبية التي تنظمها ال�سبكة العربية للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان.



متابعة التقارير 
الدولية والرد عليها
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تقوم اللجنة يف اإطار اإخت�سا�ساتها مبتابعة ور�سد ما تثريه احلكومات الأجنبية واملنظمات الدولية 

اجلهات  مع  والتن�سيق  بال�سلطنة،  الإن�سان  حقوق  جمال  يف  ملحظات  من  احلكومية  غري  واملنظمات 

املعنية للتحقق من املعلومات الواردة بتلك التقارير  والرد عليها. 

حيث قامت اللجنة خلل عام 2020م بالرد على التقرير المريكي، وتقرير الحتاد الأوروبي ال�سنوي 

عن و�سع حقوق الإن�سان والدميوقراطية ب�سلطنة ُعمان لعام 2019م، كذلك الرد على عدة ا�ستبيانات 

واردة من املقررين اخلوا�ض حول مو�سوعات معينة وبع�ض اخلرباء يف الأمم املتحدة، كما عملت اللجنة 

ال�سامل كما ردت على تقرير منظمة  الدوري  باآلية ال�ستعرا�ض  يتعلق  اإعداد »تقرير الظل« فيما  على 

)Human Rights Watch( ب�ساأن متابعة تو�سيات ال�ستعرا�ض الدوري ال�سامل لعام 2015م.

في  اإلنسان  حقوق  حالة  عن  السنوي  األمريكي  التقرير  أوًلا: 
السلطنة لعام 2019م: 

اأ�سار تقرير اخلارجية المريكية ال�سنوي لعام 2019م، اإىل عدم وجود تقارير تفيد باأن احلكومة اأو العاملني 

بها ارتكبوا اأعمالاً غري قانونية يف �ساأن احلرمان من حق احلياة. وذكر التقرير باأنه مل ترد اأي تقارير عن 

حالت اختفاء ق�سري عن طريق ال�سلطات احلكومية، واإىل عدم وجود ادعاءات وا�سحة ب�ساأن تدخل احلكومة 

يف �سري العملية النتخابية، كما مل يتم ت�سجيل اأية حالة اإجها�ض بالإكراه والتعقيم الطوعي. كما �سمل التقرير 

الأمريكي تعديلت وت�سحيحات لبع�ض املعلومات الواردة يف التقرير ال�سابق مثل مو�سوع اإلقاء القب�ض على 

املتهم دون توجيه تهمة اإليه، وا�ستغلل الدولة تهمة الت�سهري لل�سغط على النا�سطني، واأن هناك حالت غري 

موؤكدة ل�ستغلل الأطفال يف اأعمال دعارة. من جانب اآخر ورد بالتقرير بع�ض امللحظات غري الدقيقة مثل 

التمييز يف العمل بني املراأة والرجل والذي اأو�سحت اللجنة يف ردها مبا يفيد ارتفاع عدد الُعمانيات اللتي 

ا  يعملن يف القطاعني العام واخلا�ض، اإ�سافة اإىل امل�ساواة يف الأجور وغريها من احلقوق. كما مت الرد اأي�ساً

على مو�سوع منع انتقال العامل اإىل كفيل اآخر اإل مبوافقة الكفيل الأول، حيث ردت اللجنة باأن �سرطة ُعمان 

اإقامة  لقانون  التنفيذية  اللئحة  اأحكام  بع�ض  تعديل  ب�ساأن   )2020/157( رقم  قرار  اأ�سدرت  ال�سلطانية 

الكفالة بدلاً  املادة )24( من اللئحة ا�سرتاط موافقة اجلهة احلكومية املخت�سة لنقل  توؤكد  التي  الأجانب 

من موافقة �ساحب العمل، )حيث مت اإلغاء �سهادة عدم املمانعة(. جدير بالذكر اأن وزارة اخلارجية المريكية 

تقوم بن�سر تقرير �سنوي عن اأو�ساع حقوق الإن�سان يف خمتلف بلدان العامل، ويت�سمن التقرير عدة اأق�سام منها 

احرتام �سلمة الأ�سخا�ض، واحلريات املدنية وال�سيا�سية، والنتهاكات املجتمعية، والتمييز وحقوق العمال.
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اإلنسان  حقوق  وضع  عن  السنوي  األوروبي  االتحاد  تقرير  ثانًيا: 
والديموقراطية بسلطنة عمان لعام 2019م: 

اأفاد التقرير اأن ال�سلطنة حترتم احلقوق الفردية ويت�سف ق�ساوؤها باحلياد، حيث مل يتم ر�سد تقارير عن 

ا. واأ�ساد التقرير بالنتقال ال�سل�ض لل�سلطة اإىل جللة  عمليات تعذيب ممنهجة، كما اأن ال�سلطنة م�ستقرة �سيا�سياً

ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم بعد وفاة ال�سلطان قابو�ض بن �سعيد -طيب اهلل ثراه-. كما اأ�سار التقرير اإىل اأن 

العمال الأجانب يف ال�سلطنة ُيعاملون بطريقة جيدة.  اإل اأنه اأثار بع�ض امللحظات مثل اأن عمال املنازل معر�سون 

للعتداء وال�ستغلل من قبل اأ�سحاب عملهم، كما اأنهم يحتاجون موافقة اأ�سحاب عملهم لنقل كفالتهم.

وبعد التحقق من املعلومات والتن�سيق مع اجلهات املخت�سة مت التاأكيد من قبل اللجنة باأن حالت تعر�ض عاملت 

ا وترتكز يف عدم ح�سولهن على م�ستحقاتهن املالية ويتم معاجلة ذلك وفق  املنازل لنتهاك حقوقهن حمدودة جداً

اأن كل عامل يحق له تغيري كفالة عمله وفق التعديل الأخري للئحة الداخلية لقانون  اأكدت اللجنة  القانون، كما 

ا يف اأغلب ال�سكوك املعنية بحقوق  ا. وفيما يتعلق مبا ذكره التقرير باأن ُعمان لي�ست طرفاً الأجانب املذكور �سابقاً

الإن�سان البالغ عددها )21( ردت اللجنة باأن ال�سلطنة ان�سمت اإىل 7 اتفاقيات اأ�سا�سية حلقوق الإن�سان من اأ�سل 9 

اتفاقيات، كما ان�سمت اإىل 4 اتفاقيات للعمل، واتفاقيات جنيف الأربع، واأن احلكومة ما�سية يف �سعيها للن�سمام 

اإىل باقي اتفاقيات حقوق الإن�سان الأ�سا�سية، وكذلك اتفاقيات العمل الأ�سا�سية رقم 87 و98و 100 و111. اجلدير 

اآخر  باإ�سدار تقرير �سنوي حول الدميوقراطية وحقوق الن�سان وذلك لتحديد  اأن الحتاد الأوروبي يقوم  بالذكر 

امل�ستجدات مبا مت تنفيذه من قبل دول العامل عن اأو�ساع حقوق الإن�سان وفقا خلطة عمل الحتاد الأوروبي.

الخواص  المقررين  من  واردة  استبيانات  عدة  على  الرد  ثالًثا: 
لمواضيع معينة وبعض الخبراء في االمم المتحدة:

املقررون اخلوا�ض هم خرباء م�ستقلون تابعون لآلية حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة، ومعنيون باإعداد 

الأو�ساع  الن�سان للإ�سهام يف معرفة وفهم كافة  املتعلقة مبختلف موا�سيع حقوق  والبحوث  الدرا�سات 

حقوق  وحماية  تعزيز  جمال  يف  العامل  دول  بها  تقوم  التي  املمار�سات  واأف�سل  والتطورات  والتحديات 

الإن�سان. ويتعني على املقررين اخلا�سني عر�ض نتائج الدرا�سات يف تقارير خا�سة مقدمة ملجل�ض حقوق 

ذات  واملوؤ�س�سات  الدول  حلكومات  التو�سيات  وتقدمي  الدورية  جل�ساتها  خلل  مناق�ستها  ويتم  الإن�سان 

الُعمانية حلقوق الإن�سان وب�سكل  اأو�ساع حقوق الإن�سان بها. وتتلقى اللجنة  العلقة للعمل على حت�سني 
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دوري العديد من ال�ستبيانات التي ت�ساهم يف اعداد تقارير املقررين اخلا�سني، حيث تقوم اللجنة بالرد 

عليها مبا يعك�ض طبيعة القوانني والربامج والآليات املتعلقة مبوا�سيع حقوق الإن�سان يف ال�سلطنة. وقد 

قامت اللجنة خلل عام 2020م بالرد على ا�ستبيان املقرر اخلا�ض املعني مبوا�سيع العنف �سد املراأة، 

واملقرر اخلا�ض املعني بحرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، واملقرر اخلا�ض بحقوق الأقليات وفق 

املعلومات واحلقائق املتعلقة بذلك.

فيما  اإلنسان  لحقوق  الُعمانية  للجنة  الموازي  التقرير  رابًعا: 
يتعلق باالستعراض الدوري الشامل لعام 2021م )تقرير الظل(.

 تقدم املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان تقارير موازية للتقارير الوطنية التي تقدمها حكومات الدول 

املتحدة يف جنيف،  التابع للأمم  الإن�سان (  اأمام )جمل�ض حقوق  ال�سامل  الدوري  اآلية ال�ستعرا�ض  �سمن 

وذلك كل اأربع �سنوات، حيث يت�سمن و�سع حقوق الإن�سان يف الدول و�سبل تعزيزها وحمايتها، وقد اأر�سلت 

»اللجنة الُعمانية حلقوق الإن�سان« تقريرها املوازي الثاين خلل �سهر يوليو لعام 2020م.

ما  ومتابعة  2015م«،  عام  تقدميه خلل  الذي مت  للجنة  املوازي  »التقرير  اإىل  التقرير  هذا  تطرق 

بلغ  والتي  2015م،  لعام  ال�سامل  الدوري  ال�ستعرا�ض  لتو�سيات جل�سات  تنفيذ  به احلكومة من  قامت 

ا، بينما بلغت عدد التو�سيات التي  اأو جزئياً 169 تو�سية مقبولة قبولاً كاملاً  233 تو�سية منها  عددها 

ا 28 تو�سية، ومت رف�ض 36 تو�سية. واأو�ست اللجنة يف تقريرها اجلديد هذا العام باأهمية  اأحيط بها علماً

توا�سل التعاون والتن�سيق بينها وبني اجلهات املخت�سة يف احلكومة لكل ما يخدم تطوير وتعزيز حقوق 

وفق  امل�ستدامة  التنمية  وبرامج  تنفيذ خطط  ال�ستمرار يف  باأهمية  اأو�ست  كما  ال�سلطنة،  الإن�سان يف 

الظروف والمكانيات املتاحة للدولة مع تعزيز وتطوير الآليات يف هذا املجال وح�سب متطلبات الظروف 

ا من اأهداف  القت�سادية احلالية التي مير بها العامل اأجمع، علمااً اأن ال�سلطنة قد ا�ستكملت )14( هدفاً

التنمية امل�ستدامة )17( للأمم املتحدة. 

 )Human Rights Watch( منظمة  تقرير  على  اللجنة  رد  خامًسا: 
بشأن متابعة توصيات االستعراض الدوري الشامل 2015م:

ا�ستمرار  به مثل  الواردة  النقاط  واإبداء امللحظات على بع�ض  التقرير  اللجنة بدرا�سة هذا  قامت 

التمييز �سد املراأة، وقد اأو�سحت يف ردها الت�سريعات والقوانني التي تكفل امل�ساواة بني الرجل واملراأة 
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بال�سلطنة يف حق العمل وتويل الوظائف العامة، وممار�سة احلقوق الثقافية والقت�سادية وغريها. وفيما 

اأو�سحت  الزواج،  نطاق  واجلن�ض خارج  املثلية  للعلقات  ال�سلطنة  بالتقرير عن جترمي  ورد  يتعلق مبا 

اللجنة يف ردها على املنظمة اأنه من الطبيعي جترمي هذا النوع من العلقات بال�سلطنة لأن ال�سريعة 

اأن  على  تن�ض  التي  للدولة  الأ�سا�سي  النظام  من  الثانية  املادة  اأكدته  ما  وهو  ذلك  جّترم  الإ�سلمية 

ا على  ال�سريعة الإ�سلمية اأ�سا�ض الت�سريع. اجلدير بالذكر اأن اللجنة الُعمانية حلقوق الإن�سان ردت �سابقاً

تقريرين ملنظمة)Human Rights Watch(، الأول بعنوان »باعوين«  والثاين »اأنا اأعمل كالروبوت«، كما 

ا والرد عليه بعد درا�سة كافة امللحظات الواردة به والتحقق  تقوم اللجنة بر�سد تقرير املنظمة �سنوياً

الإن�سان  بحقوق  املعنية  اخلارجية  الآخرى  واملنظمات  املنظمة  هذه  مع  م�ستمر  توا�سل  وهناك  منها، 

لتزويدها باأية معلومات اأو الرد على اأية اإ�ستف�سارات وفق الواقع واحلقائق ومن م�سادرها ال�سحيحة.
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ختاًما...

إلى  والتقدير  بالشكر  اإلنسان«  لحقوق  الُعمانية  »اللجنة  تتوجه 

المجتمع  مؤسسات  وإلى  بالحكومة،  المختصة  الجهات  كافة 

اللجنة  مع  الدائم  للتعاون  عامة،  بصورة  المجتمع  وإلى  المدني، 

وتسهيل مهامها، نحو تحقيق المزيد من تكاتف الجهود لخدمة 

الوطن العزيز )ُعمان(، وحقوق اإلنسان. 
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